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1. INTRODUCCIÓ 

 

Aquest Pla d’actuació pretén establir les bases per tal que el curs 2020/21 es pugui 

reprendre amb les màximes garanties, buscant l’equilibri entre protecció de la salut de 

les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret dels 

infants a una educació de qualitat.  

En un nou curs que es preveu amb grans incerteses, cal que les escoles de la ZER 

puguin treballar amb la màxima normalitat possible. Cal donar continuïtat a 

l’aprenentatge tal i com el fem, aplicant les mesures sanitàries de protecció. 

Aquest Pla es basa en les normes i orientacions establertes pel Departament 

d’Educació referent a les instruccions per al curs 2020-21 dels centres educatius de 

Catalunya de 30 de juny de 2020, que dóna instruccions de l’organització i 

funcionament dels centres públics d’Educació Infantil i primària per al curs 2020/2021, i 

pel Departament de Salut, de prevenció, higiene i promoció de la salut (PROCICAT). 

Totes les mesures proposades en el Pla seran vigents al llarg del curs escolar i han de 

ser fàcilment adaptables si es canvia el context epidemiològic. 

 

 

 

 

2. ACTUACIONS DE ZER EN FORMAT  PRESENCIAL /CONFINAMENT 

 

A la ZER, ens marquem dos objectius prioritaris en l’inici del curs 2020-2021: 

 

- Crear espais, ambients i moments d’acollida i adaptació per a l’alumnat, on se 

sentin escoltats, valorats i segurs, i puguin normalitzar de la manera més sana i 

natural els nous protocols. 

 

- Dotar de la màxima autonomia als infants, tant en l’organització de les tasques 

a realitzar, com de l’ús d’eines digitals que els seran útils en cas de 

confinament. 

 

 

 

Docència virtual 

Les escoles de la ZER utilitzaran la plataforma Google (i totes les seves possibilitats) 

per a les activitats de reforç i/o ampliació, tasques encomanades, i en cas què algun/a 

alumne/a no pugui assistir a l’escola. 

 

 També farà ús de la Padlet, i d’altres eines digitals consensuades en un primer 

moment a claustre. 
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En cas de confinament, es realitzaran les següents actuacions.  

 

Educació Infantil:  

La coordinadora d’educació infantil organitzarà reunions del cicle d’educació infantil de 

forma regular, i sempre que siguin necessàries, i enviarà ordre del dia i actes 

corresponents a l’equip de gestió i a les escoles. 

 

Les mestres d’educació infantil vetllaran per donar suport pedagògic i emocional (dins 

de les possibilitats de cada cas) a les famílies, segons les necessitats de cada família.  

Es proposa fer un recull de les activitats diverses dels infants al llarg del confinament 

(documentació, evidències), així com un recull de les accions i propostes realitzades 

per les mestres. 

 

L’equip d’educació infantil i d’educació primària intercanviaran les seves accions i 

intervencions en sessions de coordinació. Tot i això, ambdues etapes estaran 

informades d’allò que fa l’altra a través de reunions d’escola, i la rebuda de les actes 

de les reunions d’educació infantil i les actes de les reunions d’educació primària. 

 

 

Educació Primària: 

En vista del bon resultat de l’ús de la Padlet com a eina d’oferiment de propostes i de 

retorn per part de l’alumnat, en seguirem fent ús. 

 

També, i segons els continguts i objectius, farem ús de: 

- Google Classroom, amb alumnat de CM2 i CS 

- Google Meet i Hangouts  

- Altres plataformes i eines digitals que siguin fàcilment enteses per alumnat i 

famílies. 

 

S’organitzaran, de manera competencial: 

- Sessions virtuals setmanals 

- Reptes, propostes de diversos àmbits, jocs, enigmes, treballs d’investigació, 

reculls d’informació, entre d’altres, amb una coherència i programació prèvia. 

 

 

Els mestres especialistes continuaran fent les propostes pròpies de la seva àrea, 

acordades amb els i les mestres de les escoles on duen a terme la seva especialitat. 

 

Les /els  especialistes podran fer propostes educatives a l’etapa d’educació infantil, 

sota demanda d’aquesta etapa, i sempre que sigui possible. Les propostes 

respectaran tant el ritme dels infants com les seves capacitats. 
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Els tutors/es dels grups podran modificar l’horari en funció de les necessitats del seu 

alumnat. A més a més es facilitarà a l’alumnat un seguit de material addicional segons 

les necessitats específiques de cada alumne/a i família. 

 

La persona coordinadora d’educació primària organitzarà reunions d’etapa de forma 

regular, i sempre que siguin necessàries, i enviarà ordre del dia i actes corresponents 

a l’equip de gestió i a les escoles. 

 

Les i els mestres referents d’educació primària vetllaran per donar suport pedagògic i 

emocional (dins de les possibilitats de cada cas) a les famílies, segons les necessitats 

de cada família.  

 

Es proposa fer un recull de les activitats diverses dels infants al llarg del confinament 

en format padlet, o bé al Google Drive, fent ús del mínim de carpetes possible, així 

com un recull de les accions i propostes realitzades per les mestres, que formarà part 

de la programació. 

 

Estratègies educatives (alumnat vulnerable) 

 

En cas de confinament caldrà aplicar les estratègies següents: 

- Contactar via telemàtica/telefònica 

- Contactes amb agents externs i mestra EE (si és necessari) 

- Acompanyament emocional de la tutora o tutor 

 

 

 

Acompanyament emocional i acció tutorial 

 

En cas de nous confinaments, per a cada grup s’establirà un horari de: 

- Videoconferències individuals amb l’alumnat (segons necessitat / disponibilitat)  

- Videoconferències grupals 

- Tutories individuals virtuals amb les famílies (segons necessitat de cada 

família)  

 

Treball docent 

En cas de nous confinaments, l’equip de gestió organitzarà telemàticament, segons 

convingui: 

- Reunions pedagògiques/formació/coordinacions/especialitats/comissions 

- Claustres 

- Consells escolars 

- Consells de direcció i reunions d’equip de gestió 

Les reunions dels dimecres es continuarien fent en el mateix horari. 
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Els itinerants formaran part dels claustres de cada escola. 

Totes les ordres i actes de totes les reunions seran enviades a tot l’equip docent, 

exceptuant les de reunions d’escola, que seran enviades a l’equip docent de l’escola i 

l’equip de gestió.  

L’equip de gestió i les direccions de cada escola han de vetllar conjuntament per 

atendre les necessitats de famílies, alumnat i equip docent, tant a nivell pedagògic com 

acompanyament emocional (en la mesura de les possibilitats). 

 

 

3. ACTUACIONS D’ESCOLA EN FORMAT PRESENCIAL /CONFINAMENT  

 

3.1 ESCOLA  AIGUADORA 

 

Creiem que és important que els alumnes es formin amb les noves tecnologies per tal 

de fer front una nova situació de confinament. Des de l’escola tenim diferents 

propostes: 

 

 

● Propostes virtuals matemàtiques amb el programa Innovamat: Treball de 

propostes i reptes matemàtics on es treballes les dimensions proposades en el 

currículum utilitzant una plataforma virtual. 

● La llengua es treballarà utilitzant els mateixos recursos que s’utilitzen a l’aula i 

es faran videotrucades explicant la tasca i el contingut que han de treballar. 

● Listenings i el Koala.  

● Adquisició de tauletes per a l’alumnat on es treballarà amb diferents aplicacions 

educatives. 

● Utilitzar recursos d’internet perquè els infants en coneguin el seu funcionament 

i els puguin utilitzar des de casa en cas de confinament. 

● Coneixement i domini de  l'ús del correu electrònic, el drive i la Padlet. 

● En la reunió d’inici de curs s’explicarà a les famílies el nou funcionament de les 

classes. 

 

 

Docència virtual:  

● Realització d’una reunió setmanal per tal de unificar criteris, donar suport entre 

els docents de l’escola i revisar materials, sessions,.. 

● Acompanyament emocional i acció tutorial: pautar video-trucades amb les 

famílies a partir d’una graella. Fer video-trucades amb els alumnes tant a nivell 

individual com en grup. 
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● Treball docent: seguir treballant totes les propostes esmentades en les 

actuacions d’escola en cas presencial i seguir amb les activitats i projectes del 

curs en sessions virtuals amb alumnat. Cada mestra de l’escola acompanya a 

un grup d’infants tant a nivell emocional com a nivell curricular. 

● Eines digitals i vies de comunicació: Utilitzarem les eines següents: mail, drive, 

Padlet. 

 

 

3.2 ESCOLA D’ARDÈVOL 

 

 

● Tenir una rutina diària d’accés a una plataforma digital on 

veure/conèixer/descobrir diferents activitats o informacions per anar avançant 

les propostes/projectes/matèries. Adaptable segons edat. Això pot incloure des 

d’entrar al correu per obrir un enllaç, a mirar un vídeo, etc. 

 

● També convertir en rutines algunes activitats més específiques: vídeo d’anglès 

al dia, gravar un conte a la setmana, etc. 

 

● A infantil, donar pautes de tasques concretes relacionades amb la vida 

quotidiana perquè vagin fent un banc de recursos propis que puguin tenir en 

cas de confinament: elaboració d’un diari (a la llibreta).  

 

● A primària seguir treballant de manera globalitzada per projectes. A infantil 

seguir treballant amb racons i ambients i anar creant el diari.  

 

● Incentivar el treball individual i grupal a través del Drive. 

 

● Seguir mantenint l’estona de treball del cos i la ment com a rutina a tota l’escola 

i crear un banc de recursos per compartir-ho amb la família (valorar si es 

segueix amb padlet aquest tema). 

 

 

Docència virtual: 

 

● Seguir treballant a partir de temes i projectes de l’aula. Marcar dies concrets 

que es rebran activitats a primària (per exemple dos o tres dies a la setmana). 

 

● Pautar vídeo-conferències amb les famílies a partir d’una graella.  

o Trobades d’escola 

o Trobades de petits 

o Trobades de grans 

o Trobades individuals 
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● Incloure activitats de totes les àrees en les diferents propostes del projecte.  

 

● A infantil seguir treballant el diari (agenda) amb paraules o fotografies que els 

vingui de gust compartir en funció de les activitats que fan.  

 

● Promoure activitats molt quotidianes i propostes obertes més amb un format 

d’idees a fer que no pas de tasques a retornar. Muntar-ho potser com un joc on 

ha d’anar fent i superant coses per aconseguir veure un vídeo o rebre alguna 

“recompensa” (gamifiació) 

 

 

 

3.3 ESCOLA DE FREIXINET 

 

L’equip de mestres de l’escola vetllarà per a que la realització de les classes continuï 

amb la línia pedagògica que s’ha construït al llarg dels últims anys, però buscant  

 

fórmules per a poder continuar l’activitat amb “normalitat” a casa en cas de 

confinament. Les formules proposades són: 

 

● La presentació de les activitats de “Rellotge i pla de treball” s’aniran presentant 

progressivament en alguna plataforma digital i la realització d’algunes activitats 

es farà per alguna plataforma. 

● Es vetllarà per a que l’alumnat coneixi i domini l'ús del correu electrònic i el 

drive.  

● Plantejament i resposta per part dels alumnes d’un repte setmanal (joc, repte, 

endevinalla,...) per mitjà d’un plataforma digital.  

● Es continuarà els listenings i el Koala tan a casa com a l’escola per la 

plataforma.  

 

● Els alumnes d’infantil i inicial tindran una llibreta on es reflexaran algunes 

activitats concretes que han realitzat a l’escola per tal de compartir-ho amb la 

família i puguin utilitzar com un banc de recursos.   

● Els alumnes més grans de l’escola continuaran participant amb l’elaboració de 

la revista del municipi “Escatxiruta” de forma virtual i col·laborativa  

● Es tindrà en compte l’autoavaluació i coavaluació de forma telemàtica.  

● Es realitzaran projectes d’investigació a partir de les propostes dels tutors i/o 

especialistes. La resposta de l’alumne anirà enfocada a com tractem la 

informació i com la presentem (el mitjà). 
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● Es revisarà i/o substituirà equipaments per tal de garantir el correcte 

funcionament durant les classes.  

● Creació d’una figura d’expert en tecnologies que es triarà entre el professorat 

de l’escola per tal de fer l’acompanyament i assessorament en aquest àmbit a 

la resta de companys. Es facilitarà el seu horari per tal de poder fer aquesta 

activitat. 

 

 

● En la reunió d’inici de curs s’explicarà a les famílies el nou funcionament de les 

classes. 

● Es facilitaran tutorials a les famílies per tal d’acompanyar aquesta activitat des 

de casa.  

● Es passarà una enquesta a les famílies per tal de reconèixer les avantatges i 

inconvenients amb els que es troben a nivell/competència digital. 

 

 Docència virtual: 

 

● L'assemblea d’escola es realitzarà un dilluns quinzenal per videoconferència. 

● Es continuarà mantenint la mateixa relació d’alumnes i tutors que es té en 

forma presencial. Però l’acció tutorial i l’acompanyament emocional es 

realitzarà amb videoconferències grupals i/o individuals o telefonicament i 

segons les necessitats dels infants i les famílies de forma periòdica. 

 

● Es continuarà amb els listening i el koala. La graella de seguiment es penjarà en 

una plataforma. 

● Es continuarà amb la realització del pla de treball o rellotge. Els tutors faran el 

seguiment de l’activitat a partir del correu, drive i/o plataforma. Algunes 

activitats que necessiten materials de l’escola seràn substituïts. 

● Es continuarà amb els reptes setmanals.  

● Es continuarà  amb la col·laboració en la revista escatxiruta. 

● Es vetllarà per a que els infants continuin realitzant la coavaluació i 

autoavaluació en format telemàtic.  

● Es promourà la continuació de l'apadrinament lector a partir de 

videoconferències.  

● Es prioritzarà la comunicació amb els alumnes mitjançant el correu electrònic.  

 

● Establir una reunió de l’equip docent de l’escola setmanal per tal de unificar 

criteris, revisar materials i activitats, donar suport, … 

● Es “deixarà” equipaments informàtics a les famílies que no en disposen.  
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● Es desviarà el telèfon de l’escola al mòbil de la direcció per tal de canalitzar les 

preguntes o dubtes de les famílies de caire organitzatiu (menjador, horaris, 

suggeriments,..) 

 

 

 

3.4 ESCOLA DE LA COMA 

 

● Aprofitarem el temps presencial per tutoritzar, alumnes i famílies. Dedicarem 

temps als hàbits, a la presa de decisions, com gestionar el temps i els espais 

per tal que la major part de les rutines i els rituals diaris, en confinament o 

presencial, esdevinguin aprenentatges.  

● Oferirem acompanyament, eines i propostes a les famílies i als alumnes per 

establir aliances i treballar en equip amb elles.  

● Algunes de les eines que es preveuen utilitzar són les padlets, les classroom, 

drive, continuar amb els quaderns o material en format paper.  

 

 

● Incorporarem metodologies que s’avenen tant amb el treball presencial com 

virtual: Projectes STEAM, aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge 

basat en el joc, Pensament visual, Aprenentatge col·laboratiu,... 

● El seguiment dels projectes de Zer, tant en confinament com de forma 

presencial conformaran la proposta pel curs vinent. 

 

 

 Docència virtual: 

● Intentarem continuar el curs d’una manera còmoda i el més adaptada possible 

a les necessitats dels alumnes i de les famílies. 

● Les videoconferències setmanals de grup molt curtes i molt encarades a 

mantenir el vincle de grup. Les videoconferències de treball diàries, curtes i 

adaptades a la programació i a la disponibilitat de les famílies i alumnes.  

● S’atendrà a les famílies en grup o de manera individual segons demanda per 

cuidar-nos i explicar allò que ens angoixa o que ens funciona. Es farà amb 

videoconferències, whatsapp, correu electrònic. La pàgina web de l’escola 

també la incorporarem tant a l’acompanyament emocional com a l’acció tutorial 

i pedagògica.  

● Intentarem arribar a tot l’alumnat amb el format que calgui per tal de continuar 

amb l’activitat lectiva. 

● El funcionament  i els/les mestres que atendran l’alumnat en aquestes sessions 

anirà en funció dels acords que consensuem amb ZER. Es preveu, també, un 

treball de coordinació amb els/les mestres de l’escola per treball d’aula i amb el 

claustre de ZER per les activitats i projectes conjunts. 
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● Aprofitarem el temps presencial per tutoritzar, alumnes i famílies. Dedicarem 

temps als hàbits, a la presa de decisions, com gestionar el temps i els espais 

per tal que la major part de les rutines i els rituals diaris, en confinament, 

esdevinguin aprenentatges.  

● Algunes de les eines que es preveuen utilitzar són les padlets, les classroom, 

continuar amb els quaderns o material en format paper. Metodologies que 

s’avenen tant amb el treball presencial com virtual: Projectes STEAM, 

aprenentatge basat en problemes, Aprenentatge basat en el joc, Pensament 

visual, Aprenentatge col·laboratiu,... 

 

 

3.5 ESCOLA DE LLADURS 

 

L’escola de Lladurs apostarà inicialment per un ensenyament híbrid en 

situació de presencialitat. 

 

Per a tal fi es faran les següents actuacions: 

 

● Programació d’unitat amb les plataformes digitals Padelt i Classroom 

que impliquin l’ús de les eines de google i altres eines específiques 

● Execució d’aquestes unitats durant el primer trimestre dins l’aula per tal 

de garantir el coneixement i correcte funcionament per part de tot 

l’alumnat 

● Jornades informatives a les famílies per tal de donar a conèixer les 

plataformes de treball dels seus fills/es 

● Detecció de necessitats i accions tutorials específiques per l’alumnat 

més vulnerable 

 

Docència virtual: 

 

L’escola de Lladurs durà a terme l’entorn virtual d'aprenentatge (EVA) previst amb els 

següents objectius: 

● Continuar amb la tasca curricular del centre 

● Unificar i organitzar tota l’acció educativa digital del centre 

● Permetre l’accés a tot el professorat i alumnat 

● Llançar totes les plataformes d'aprenentatge 

 

EQUIP DOCENT:  es distribuirà per àrees i projectes seguint la dinàmica en 

presencialitat. 

L’equip decocent de ZER s’afegirà a l’EVA seguint el pla detallat per l’escola 

El claustre es reunirà periòdicament per tal de valorar l’acció educativa i fer-ne el 

seguiment 
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AGRUPAMENTS: Es realitzaran 3 agrupaments: 

● INFANTIL 

● CICLE INICIAL I CM 1 

● CM 2 I CS 

 

PLATAFORMES DE TREBALL: 

● INFANTIL: PADLETS PER PROJECTES 

● CICLE INICIAL I CM 1: PADLETS PER ÀREES I PROJECTES 

● CM 2 I CS: PADLETS I CLASSROOMS PER ÀREES I PROJECTES 

 

RETORN: 

● INFANTIL: PADLET DE L’ALUMNE 

● CICLE INICIAL I CM 1: PADLET DE L’ALUMNE 

● CM 2 I CS: PADLET DE L’ALUMNE I CLASSROOMS 

 

 

EINES: Es preveu l’ús de totes les eines de google i d’altres eines digitals 

específiques per incorporar a les padlets i classooms 

 

ACCIÓ EDUCATIVA: Es durà a terme en el feedback entre alumne i professorat a 

través de la plataforma digital. 

 

 

Es preveu una autoavaluació i una avaluació del procés. 

 

ACOMPANYAMENT, SUPORT I ACCIÓ TUTORIAL: Es duran a terme a través de: 

● LA MATEIXA PLATAFORMA DIGITAL 

● PER VIDEOCONFERÈNCIES: (Es preveuen) 

○ Individuals 

○ Família 

○ Agrupament 

○ Escola 

● Es durà a terme un suport específic a l’alumnat més vulnerable a través d’un 

acompanyament individualitzat 

 

"El pla pedagògic és una eina totalment flexible i adaptable que es concretarà segons 

la conveniència de la situació. En aquest concreció es tindrà en compte la realitat de 

cada família per tal de garantir i possibilitar el màxim de suport a cada infant." 
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3.6 ESCOLA DE LLOBERA 

 

Es vetllarà perquè el dia a dia a l’escola hi hagi una equitat amb les activitats en format 

digital, en format vivencial i en format paper. I en cas de confinament es pensarà en la 

continuïtat d’aquest model a casa. 

A principi de curs, es vetllarà per explicar a les famílies quin seria el funcionament en 

cas de confinament i es proporcionarà les eines o recursos digitals perquè l’alumnat en 

pugui fer ús a casa, no només en cas de confinament, sinó també de manera 

presencial. 

Així, si a l’escola fem servir algun programa informàtic, alguna plataforma digital, 

alguna aplicació a la tauleta o algun canal de comunicació, vetllarem perquè les 

famílies en tinguin coneixement i el tinguin instal·lat a casa (jclicks, jocs a les tauletes, 

Drive, etc). 

I també es vetllarà perquè l’alumnat conegui i treballi amb aquestes eines a l’escola 

com a eina habitual. 

 

 

 

 

Docència virtual: 

 

El nostre objectiu és poder donar continuïtat al treball que ja es fa a l’escola, facilitant 

que les famílies i els infants ho visquin de la manera més tranquil·la possible. 

Cada mestra de l’escola durà un grup d’infants als quals acompanyarà tant 

emocionalment (a ells i a les famílies) com curricularment. 

Es proposa tenir contacte oferint propostes en els tres formats, vivencial, digital i 

suport paper, per tal què (sobretot els més petits) s’acullin a la modalitat que millor els 

faci sentir.  

Com a claustre d’escola es preveu fer trobades setmanals per coordinar l’actuació i 

poder parlar de l’alumnat. En aquestes trobades es preveu l’assistència dels i les 

mestres especialistes itinerants per tal de valorar i encaixar les seves propostes i el 

seguiment de l’alumnat. 

Si parlem d’eines digitals o vies de comunicació, preveiem utilitzar les eines Google 

(mail, drive i classrooms) i, si en tenim un bon coneixement, les padlets. Si tenim 

temps abans d’inici de curs preveiem la creació d’un bloc d’escola també per fer-ne ús. 
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3.7 ESCOLA DE SANT CLIMENÇ 

 

La idea és adquirir habilitats tecnològiques i emocionals, que permetin, en cas de 

confinament, seguir amb el desenvolupament de la docència, no només pel que fa a 

l’aspecte emocional i d’acompanyament, sinó competencial i curricular. 

S’oferirà eines i suport tecnològic a les famílies, per tal que puguin seguir el treball de 

les seves filles i fills, i donar-los el suport necessari. 

Com a eines bàsiques de treball, s’utilitzarien les classroom, la padlet, el google 

Meet… 

Com a canals de comunicació, correu electrònic, google Meet, Drive, Hangouts, 

Whatsapp… 

L’àrea de llengua es treballarà a partir del DEBAT ORTOGRÀFIC, els tallers de lectura 

(faristol, lectures comprensives, apadrinament lector i lectura en veu alta), la llibreta de 

textos i l’expressió oral (conferències, visites guiades, exposicions…). Els treballs es 

desaran al Drive personal de cadascú. .Pel que fa a la llengua anglesa, se seguiran els 

projectes i activitats comuns a ZER. 

Setmanalment, es proposaran reptes que l’alumnat haurà de resoldre i retornar; tot i 

que podran ser de diversos àmbits, bàsicament seran d’àmbit matemàtic i científic. 

 

 

Es duran a terme petits projectes matemàtics, que permetran posar en pràctica els 

conexements adquirits. 

L’àrea de medi es treballarà segons les programacions comunes a ZER, i, en cas de 

confinament, s’utilitzaran la padlet i la classroom com a plataformes de treball. 

L’àrea artística inclourà la programació de música comuna a ZER i les propostes de 

plàstica que s’aniran traslladant a l’alumnat. 

En tot moment es mantindrà com a prioritari el treball emocional (Llibreta de les 

emocions, projecte COM EM SENTO…). 

Com sempre, es procurarà que l’escola sigui un entorn amable i obert, dinàmic i 

engrescador, crític i d’anàlisi, on tothom s’hi pugui sentir a gust: alumnat, professorat i 

famílies. 

 

 

Docència virtual:  

 

seguir amb les activitats i projectes del curs en sessions virtuals amb alumnat, i 

sessions de coordinació de professorat. La periodicitat seria setmanal amb alumnat i 

quinzenal amb professorat, llevat que calgués més sovint. 

Plantejament de reptes setmanals a l’alumnat, que han de retornar resolts. 

Manteniment de la conversa del dilluns, com a moment de trobada per compartir 

virtualment el nostre dia a dia i per a intercanviar informacions, consignes… 

Fomentar el contacte amb alumnat d’altres escoles de la ZER. 



Generalitat de Catalunya  
Departament d’Educació 
Zona Escolar Rural El Solsonès 
Francesc Ribalta, 5 
25280 Solsona 
Tel. 667051777 
zer-solsones@xtec.cat 
http://agora.xtec.cat/zer-solsones 

  

15 
 

 

 

Treball de l’expressió i comprensió oral amb listenings, audicions, enregistraments en 

vídeo i àudio… 

Fer propostes de l’àrea artística, plàstica i música, i Educació Física 

Mantenir els tallers de lectura en sessions virtuals, i comprensiva amb exercicis 

específics. 

- Estratègies educatives (alumnat vulnerable): seguiment diari i específic dels 

possibles casos, assessorant i proporcionant-los les eines per a poder resoldre les 

situacions que es vagin produïnt. 

- Acompanyament emocional i acció tutorial: tutories individuals, en grup i atenció 

personalitzada a les famílies. Sempre en funció de l’evolució del confinament i de les 

necessitats que es vagin detectant, o sota demanda. 

Fomentar que l’alumnat posi paraules a les seves emocions i que comparteixi les 

seves vivències (Llibreta de les emocions, Conversa del dilluns…) 

Treball específic de les emocions: Llibreta de les emocions, projecte COM EM 

SENTO... 

- Treball docent:  claustres d’escola i sessions de coordinació de professorat amb certa 

periodicitat (quinzenal) i en moments de necessitat puntual.  

 


