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Gestió confinament Covid-19
● El 71,5% considera que la comunicació institut-família ha estat adequada, el 

21,5% creu que hi ha hagut un excés de comunicació i massa dispersa i el 7% 
opina que hi ha hagut poca comunicació en general.

● Seguiment de les tasques per part de l’alumnat: 
○ Gens bo: 4,5%

○ Poc bo: 41%

○ Bo: 35%

○ Molt bo: 10,5%

○ Desigual (al batxillerat bo i a l’ESO dolent): 9%

● El 71% del professorat ha donat resposta als dubtes de l’alumnat en 1 dia o 
menys

● El 73% opina que el volum de tasques que hem encomanat ha estat suficient
● El 93% del professorat ha donat feedback qualitatiu a les tasques entregades 

per l’alumnat 



Gestió confinament Covid-19
● El 70% considera que les hores de connexió telemàtica amb l’alumnat han estat 

suficients, per un 17% que considera que han estat poques hores.
● El 85% opina que les eines utilitzades (Classroom, Meet, correu 

@inspereborrell…) són eines adequades que permeten el treball amb l’alumnat.
● El 72% creu que el nombre de reunions telemàtiques que s’han fet han estat 

suficients.
● El 73% considera que la comunicació equip directiu-claustre ha estat adequada; 

el 20% opina que la informació ha estat massa dispersa i el 7% que hi ha hagut 
poca comunicació. 



En cas d’un nou confinament el curs 20-21...
1 hora 2 hores 3 hores 4 hores 5 hores

Hores diàries de videoconferència amb 
l’alumnat

65% 27% 6% 2%

Hores diàries que els alumnes haurien de 
dedicar a fer tasques

9% 45,5% 39,5% 6%

Sí No totes No

Les tasques haurien de ser obligatòries i comptar per l’avaluació? 50% 50% 0%

Obligatòries Optatives

Les videoconferències haurien de ser obligatòries o optatives per resoldre 
dubtes?

70% 30%


