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INTRODUCCIÓ 
 

Aquest document s’ha elaborat seguint les directrius dels documents publicats per 
l’Administraciói i  té per objectiu buscar un equilibri entre la protecció de la salut de les 
persones a la nostra escola i el dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat.  
 
Aquest document es basa en els valors de:  

 Seguretat per tal que el nostre centre educatiu sigui un  espai on l’activitat educativa es 
pugui desenvolupar de manera segura i confortable.  

 Salut, d’alumnat i treballadors per reduir la transmissió i millorar la traçabilitat. 

 Equitat, per afavorir la presencialitat de tot l’alumnat, sense renunciar a la seguretat.  

 Vigència, d’aquestes previsions, per a tot el curs 2020-2021, en coherència amb la 
realitat del nostre centre docent  i del nostre entorn, seguint en tot cas les instruccions 
de l’Administració.  

 
L’Administració de sanitat i d’educació han establert una sèrie de mesures que hem 

adaptat a la nostra situació en un pla denominat Pla d’organització. Aquest pla preveu com 

seran atesos els alumnes amb les condicions que l’Administració ha establert, tenint en compte 

les nostres circumstàncies  i recursos . 

Els criteris de l’Administració per l’obertura de les escoles i reduir les possibilitats de 

contagi i en el seu cas, dificultar la propagació del virus, es centren en mantenir la distància 

social i en la neteja i desinfecció. Una derivada és evitar (tant com sigui possible) les 

aglomeracions, tant d’alumnes, com de famílies i altres, sobre tot en determinats moments de 

l’activitat de les escoles, com són, per exemple, les entrades i sortides de l’escola. 

En cas de que es detecti una sospita de contagi o un contagi, caldrà assegurar la 

traçabilitat d’aquella persona, és a dir, de poder fer una llista dels contactes estrets que ha 

tingut per poder-los aïllar i observar. Cal evitar que, per motiu d’una sospita o d’un contagi, 

s’hagi de tancar tota l’escola; en canvi, si el nombre de contactes estrets d’una persona és 

conegut i relativament limitat, només caldrà aïllar i observar aquell grup; neix així el concepte 

de bombolla, que l’Administració ha denominat Grup estable de convivència i relació, grup 

d’alumnes que comparteix una hora d’entrada i sortida diferent, un horari diferent, uns itineraris 

per dins de l’escola diferents, amb un material propi i un nombre reduït de docents; els 

alumnes d’aquest grup, entre ells, poden interactuar, però cal evitar (tant com sigui possible) 

que interactuïn dos grups de convivència, dues bombolles. Si es produeix un contagi, només 

caldrà aïllar i observar aquest grup, no tota l’escola.   

Pel que podem observar en el nostre i en altres països, s’aniran produint brots de 

contagis; probablement no ho podrem evitar. Sí podrem reduir les conseqüències d’un brot i 

del posterior confinament, aïllant, observant i si és el cas tancant el menor nombre possible de 

grups de convivència. Cal ser conscients de que les conseqüències del tancament d’una 

escola repercuteixen en els alumnes i també en la seva família, que tindrà problemes per 
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cuidar-se dels infants i a l’hora desenvolupar la seva activitat laboral, com hem vist durant el 

període de confinament; el tancament de centres educatius té enormes repercussions 

educatives, socials i econòmiques.  

Aquest document té la finalitat de preveure el màxim les situacions per reduir el contagi i 

dificultar la propagació del virus, i en cas necessari, disminuir les conseqüències d’un nou 

confinament. Si cal impedir el contagi entre els membres de la comunitat educativa, caldrà 

posa-li barreres a la transmissió del virus ja sigui desinfectant o mantenint la distància social.  

 

Aquest pla es complementa amb el document Pla d’ensenyament online, on l’escola 

estableix les directrius per explicar als equips docents i famílies com es treballarà online en cas 

que l’escola o uns grups d’alumnes hagin de tornar al confinament.  

 

Hi ha tres principis que son claus en la prevenció del contagi:  

1. Màxim de recursos. L’escola té una sèrie de recursos que gestiona segons uns criteris 

laborals, normatius, tradicionals, etc. Per sortir-nos d’aquesta situació ha calgut 

mobilitzar-los tots, tan com sigui possible, com hem fet altres vegades. Ha calgut 

comptar amb tots els espais (aules i altres sales de l’escola) i amb tota la força laboral: 

el màxim de jornada, intentant minimitzar altres consideracions, en principi ara 

secundàries.  

2. Neteja i desinfecció: és un tema clau per evitar el contagi. Caldrà mobilitzar al PAS 

(especialment els equips de neteja), els docents, els alumnes també hauran de 

col·laborar, les famílies i recursos de l’entorn; caldrà mobilitzar-los per netejar i 

conscienciar tota la comunitat educativa de la seva importància. 

3. El grup de convivència o bombolla: s’han creat “bombolles” o grups estables de 

convivència,  grups d’alumnes que comparteixen un docent, un espai, un horari, un torn 

de pati, uns desplaçaments per dins l’escola, un material escolar i mobiliari, una entrada 

i sortida, etc. En la mesura de les possibilitats i sense anul·lar la finalitat educativa de 

l’escola es funcionarà amb bombolles. Si es produeix un contagi, serà més fàcil fer el 

seguiment d’una bombolla que de tota l’escola.  

Aquests principis els apliquem a tots els aspectes d’aquest pla. 
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1.Diagnosi 

 
Una qüestió important per millorar és avaluar com han anat aquests mesos de 
tancament d’escoles, per aprendre de l’experiència viscuda. En el nostre cas, al 
començament del tancament, van haver-hi unes setmanes de tanteig ( dues primeres 
setmanes), ja que s’esperava un retorn per després de setmana santa com a molt tard. 
Quan es va veure que el confinament s’allargaria, els primers moments es van viure 
amb angoixa, ja que  les eines i els procediments de treball per un ensenyament online 
no estaven previstos. En un segon moment, amb els procediments clars i amb 
l’aprenentatge accelerat de les eines, s’ha anat un sistema de treball que ha funcionat 
prou bé, a base de molta feina; els procediments clars han ajudat a disminuir l’estrès. 
Tot i que en les darreres setmanes s’ha notat clarament un cansament per l’esforç 
realitzat tan en docents com en alumnat i famílies.  

Durant aquest temps  hem pogut constatar que l’ensenyament online requereix més 
temps que no pas el presencial. En molts equips s’han multiplicat les jornades laborals. 
Això ha permès respondre a un augment de feina puntual però ni és sostenible ni es pot 
planificar  amb aquesta dedicació.  

Els equips docents creuen que s’ha de fer retorn del treball fet per l’alumne i en el seu 
moment, valorar-ho formalment. No entenen que aquesta feina no es pugui reflectir 
formalment ni que l’Administració ho hagi de prohibir; no ha afavorit la cultura del treball 
i l’esforç, i , en tot cas, aquell alumnat susceptible de no treballar per motius aliens a la 
seva voluntat (bretxa social/ digital) ha quedat clarament identificat  i, per tant, se’l podia 
“avaluar” tenint en compte les seves circumstàncies particulars. 
 

Igual que els alumnes, els equips s’han recolzat entre ells, s’han ajudat, s’ha reforçat els 
vincles i s’han coordinat amb una generositat impagable, tot i que cal remarcar la 
sobrecàrrega evident d’equips directius i tutors /es. La tutoria s’ha tornat a manifestar 
com una eina magnífica de suport a alumnes i famílies. 
El departament d’orientació ha fet una gran feina, tant amb alumnes amb més dificultats, 
com pel recolzament dels altres equips docents.  
 

La càrrega de treball de l’alumnat s’ha dividit en dues tasques principals:  

-seguiment online a través de les plataformes ZOOM (INF- CI i CM) i Meet (CS i ESO). 

-Espais virtuals d’aprenentatge: blogs (INF- CI i CM) i Google classroom (CS i ESO). 

Les observacions que podem fer del seguiment de l’alumnat són les següents:  

a)  Per a alguns alumnes que habitualment treballaven bé, el període tancament els ha 
permès continuar fent-ho correctament, amb les limitacions pròpies del model.  
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b)  Altres alumnes que no destacaven especialment, el treball individual i en equip des 
de casa els ha anat molt bé. S’han trobat amb unes condicions que ha afavorit el seu 
treball. Ha estat una bona notícia.  

c)  Alumnes que abans del confinament tenien una mala actitud davant de 
l’aprenentatge, han continuat tenint problemes. Amb la distància, despenjar-se dels 
hàbits de treball ha estat més fàcil i les famílies que abans tenien problemes per 
col·laborar-hi i amb aquesta situació, encara més. Les escoles, especialment els 
departaments d’orientació i els tutors, han fet una gran feina de seguiment, utilitzant tots 
els canals possibles, fins i tot telèfon i visites físiques.  

d)  Amb alguns alumnes, afortunadament molt pocs, el treball ha estat irregular, s’ha 
perdut el contacte i es tem per la pèrdua d’hàbits de treball.  

e)  En general es pot dir que els alumnes han treballat i han aprés.  
 

f)  Degut a les circumstàncies del treball, els alumnes han aprés molt a organitzar-se, a 
ser responsables; sorprenentment, els grups s’han cohesionat més, els alumnes s’han 
recolzat i ha augmentat l’empatia entre ells.  

Pel que fa a les famílies, es va passar a final de curs una enquesta els resultats de la 
quals són els següents:  
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Davant tot plegat, i quant a dificultats, podem afirmar que, en el nostre cas,  la major 
dificultat de les famílies ha estat la conciliació entre la vida familiar-laboral (teletreball) i 
la tasca escolar, especialment les famílies amb fills petits i poc autònoms per fer el 
seguiment de la tasca educativa sols. Algunes famílies han tingut alguna dificultat per 
raons tècniques (falta de maquinari o connexió), però han sigut molt poques, i s’ha 
comptat també el seguiment de la psicòloga del centre i amb serveis socials, l’EAP i el 
CREDA per al seguiment d’un petit grup d’alumnat.  
A nivell pedagògic, i de cara a un possible nou confinament total o parcial de l’escola, 
creiem necessari redefinir la càrrega de treball de l’alumnat d’Infantil i Primària, tot 
prioritzant àmbits de treball d’acord amb el projecte educatiu del centre. 

* Veure Pla d’ensenyament online -Annex 2, d’aquest document.  

 
2.Organització dels grups estables 

S’han establert grups de convivència i relació estables, evitant el contacte amb altres 
grups de convivència.  

Aquesta estratègia  d’aïllar grups al llarg de tota la jornada escolar implica  fixar 
docents, espais, patis, material escolar i de joc, horaris d’entrada i sortida i itineraris de 
desplaçament per dins del centre i lavabos . 

 

- El “grup de convivència” (bombolla) funciona amb el mínim de contactes 
possible reduint el nombre de docents que hi passa i espais.  

- A més a més, s’ha reduït la ràtio dels grups d’Infantil, Cicle inicial i Cicle Mitjà de 
Primària a menys de 20 alumnes/grup, creant un tercer grup per cicle.  

- Aquesta mesura facilita la traçabilitat. 

- Organització dels docents. 

 Per tal de reduir el nombre de docents per grup s’ha optat per reduir al màxim el 

nombre de docents que passin pels diferents grups bombolla. D’aquesta 

manera només s’han mantingut els docents especialistes de llengua anglesa i 
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francesa a  totes les etapes i d’educació física a l’ESO. La resta de docents 

especialistes, música PRI-ESO  i educació física PRi es realitzen, sempre i quan 

la seva presència al grup classe no signifiqui un augment significatiu de docents 

del grup estable o bombolla; en el cas de la música al CM es prioritzarà també 

un trimestre per curs amb l’especialista per poder dur a terme el projecte + 

Música.  Les especialitats doncs es realitzen pel docent estable o temporal amb 

bona part de la jornada laboral al grup bombolla al qual pertany. Igualment en 

les activitats complementàries  s’ha prioritzat també una organització horitzontal 

del personal fent que un mateix equip de docent imparteixi la majoria de les 

àrees i matèries . 

Sempre que no es pugui mantenir l’aïllament de docents en un grup de 
convivència, caldrà recórrer a la distància social i a l’ús de la  mascareta. 
 

Grups Alumnat Docents PAE 

 Estable Temporal Estable Temporal 

P3 20 1  

Núria B 

2 

Teresa V 

Teresa S 

0 1  

psicòloga 

Infantil 
A 

17 1 Dolors B 2 

Teresa V 

Teresa S 

1  

vetllador 

1 

psicòloga 

  

Infantil 
B 

17 1  

Elsa P 

2 

Teresa V 

Teresa S 

0 1 

 psicòloga 

Infantil 
C 

17 1  

Judit A 

2 
Teresa V 
Teresa S 

0 

 

1 

 psicòloga 

CI A  16 1  

Alba C 

2 

Teresa S 

Teresa V 

1 

CREDA 

1 

 psicòloga 

CI B 17 1  

Muntsa A 

2 

Teresa S 

Teresa V 

0 1 

 psicòloga 

CI C 17 1  

Jordi A 

2 

Teresa S 

Teresa V 

 1 

 psicòloga 

CM A 19 1  

Olga M 

3  
Laura S 
Anabel  
Mireia C 

0 1 

 psicòloga 
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CM B 18 1  

Anabel 

3 +1 
Mercè 
Laura S 
Mireia C 
Olga M (1 trimestre) 
 

0 1 

 psicòloga 

CM C 18 1 

Laura S 

3 

Mercè U 

Anabel 

Olga  

0 1 

psicòloga 

5è 
PRI 

27 1 

Anna R 

4 

Mar 

Elvi 

Mercè 

Mylène 

 1 

psicòloga 

6è  

PRI 

26 1 

Mar C 

4 

Anna R 

Elvi 

Mercè 

Mylène 

 1 

psicòloga 

ESO 1 28 1 

Imma B 

4 
Roser 
Laura A. 
 Elvira 
 Laura F. 

0 1 

 psicòloga 

ESO 2 29 1 

Laura A. 

4 
Roser 
Laura F. 
 Elvira  
Imma 

0 1 

 psicòloga 

ESO 3 30 1 

Núria 

5 
Joan 
Anna 
Laura F. 
Gemma 
Elvira 

0 1 

 psicòloga 

ESO 4 30 1 

Joan 

5 
Núria 
Anna 
Laura F. 
Gemma 

Elvira 

1 

vetllador 

1 

 psicòloga 
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Organització dels espais 

 

 La gestió dels espais també és un aspecte clau, per  això s’han aïllat els espais-aula per 
a un sol grup de convivència, tenint en compte les següents estratègies:  

 
- S’han mesurat tots els espais disponibles i s’ha procurat que en la distribució del 

mobiliari, l’alumnat disposi d’1m de distància interpersonal. 

 

- S’han assignat espais exclusius d’ús a cada grup de convivència intentant dotar-los del 

màxim nombre de metres disponibles. Així, tots els grups estables sense ràtio reduïda 

disposen d’una aula extra, en molts casos annexa a l’habitual, per desdoblar alumnat o 

fer activitats diverses ( veure taula a continuació). 

 

- S’ha renunciat a l’ús d’espais comuns (aula informàtica/audiovisuals) per tal de donar 

més espais a dos grups d’ESO i un de  CI. A més a més, s’ha cregut més adequat 

distribuir els PCs de l’aula d’informàtica a les aules bombolles i evitar-ne així un ús 

comunitari.  

 

- Si es fan subgrups dins del mateix grup estable (desdoblament, etc.), es mantenen les 

mateixes mesures del grup estable. 

- La distància o la mascareta són necessàries si el o la docent no és estable al grup. 
 

- Els suports o matèries optatives de l’ESO es realitzaran  dins la mateixa aula o en les 
aules annexes a cada grup estable o espais destinats a aquest ús. 
 

- Excepcionalment alguns grups requeriran d’aules comunes (laboratori);  en aquests 
casos es tindrà especial cura en els horaris de  deixar marge suficient per a la seva 
desinfecció.  
 

- A continuació, s’inclou la distribució d’espais prevista:  

Grup de 
convivència 

Aula estable Docent 

P3 Aula P3 Tutor estable / docent temporal 

Infantil A Aula P4 Tutor estable / docent temporal 

Infantil B Aula P5 Tutor estable / docent temporal 

Infantil C Aula 1r Tutor estable / docent temporal 

CI A  Aula 2n Tutor estable / docent temporal 

CI B Audiovisuals  Tutor estable / docent temporal 

CI C Gimnàs Tutor estable / docent temporal 

CM A Aula pis superior Tutor estable / docent temporal 

CM B Aula pis superior Tutor estable / docent temporal 

CM C Aula pis superior Tutor estable / docent temporal 
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   Matèries optatives i altres activitats a l’ESO 
 

Quan fem subgrups, per a optatives o suports educatius fora de l’aula, si aquest 

fet comporta la barreja d’alumnes de diferents grups estables, caldrà mantenir la 

distància de seguretat o, quan no sigui possible, utilitzar la mascareta. 

Enumerem les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta 

circumstància: 

 

 

5è PRI 2 aules 2n pis amb 
comunicació interna 

Tutor estable / docent temporal 

6è PRI 2 aules 2n pis amb 
comunicació interna 

Tutor estable / docent temporal 

ESO Matèria Docent 

Grup de 
convivència 

Aula estable Aules 
esporàdica 

1r ESO Polivalent   Tutor + docents 
temporals  

 
 

Taller/lab Taller/lab Laura / Imma 
(2h/set/curs) 

Biblioteca  
Suports o 
desdoblaments  

Roser (2h) 
Laura  (5h) 

2n ESO Informàtica gran   Tutor + docents 
temporals 

 Taller/lab Taller/lab Laura / Imma 
(2h/set/curs) 

Biblioteca  
Suports o 
desdoblaments 

Imma (5h) 
Roser (1h) 

3r ESO Aula última 1r 
pis 

  Tutor + docents 
temporals 

 Aula penúltima 
1r pis 

Desdoblaments,  
Optatives, 
Suports, 
treballs grup... 

Tutor + docents 
temporals 

4t ESO Aula 2a 1r pis   Tutor + docents 
temporals 

 Aula 1a 1r pis Desdoblaments,  
Optatives,  
Suports  
treballs grup... 
 

Tutor + docents 
temporals 
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ACTIVITAT  GRUPS ESTABLES 

DELS QUALS 

PROVENEN ELS 

ALUMNES 

DOCENT 
 
 

 Nº HORES/ 

SESSIONS 

SETMANALS 

OBSERVACIONS 

(si escau) 

PIM 1r i 2n ESO 
2n i 3r ESO 

Roser  
Joan S 
 

2 h/set 
1 h/set 

Tant a l’entrada com a la 
sortida de l’aula els alumnes 
hauran de desinfectar la seva 
taula i cadira  
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3. Criteris organitzatius dels recursos per a l’atenció de l’alumnat amb necessitat 

específica de suport educatiu 

Valorant les conseqüències del confinament en el desenvolupament cognitiu, afectiu i 

social de l’alumnat vulnerable, en aquest apartat s’exposen breument els criteris que 

s’han seguit per poder organitzar l’acompanyament, seguiment i atenció directa de 

l’alumnat amb especials dificultats.  

Mesures universals  

-Traspàs de grup exhaustiu i especificant, especialment, el seguiment de l’alumnat 

durant el confinament. 

-Acompanyament emocional per part del tutor/a i de la psicòloga del centre de 

l’alumnat NESE. 

- Es prioritzarà sempre que sigui possible el treball de l’alumnat NESE dins el grup 

estable i el treball per àmbits i competències, personalitzant el seu procés 

d’aprenentatge. 

Mesures addicionals 

- L’atenció a la diversitat en els grups de ràtio reduïda es realitzarà a càrrec del propi 

tutor o docent temporal ( mesura universal) per ajudar a consolidar els continguts 

bàsics, sempre seguint les pautes establertes en el PI de l’alumne i d’acord a la 

comissió d’atenció a la diversitat. P3 i el cicle superior disposen d’hores d’atenció a 

la diversitat d’un docent temporal.   A l’ESO s’han mantingut els grups PIM. 

- Tots els grups estables disposen d’hores d’atenció a la diversitat a càrrec de la 

psicòloga del centre per atendre l’alumnat més vulnerable. 

Mesures  intensives  

- Algun alumnat disposa de l’atenció del vetllador,  el seguiment del CREDA, 

CREDTIC i una alumna d’atenció domiciliària.  

- Es fa seguiment amb l’EAP de l’alumnat amb NESE o NEEA. 

- La comissió social fa el seguiment de tot aquell alumnat  i les seves famílies que 

ho requereixin, especialment les usuàries dels SSBB de l’Ajuntament de 

Vilafranca. 
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4. Organització de les entrades i sortides 
 

- Per tal d’evitar aglomeracions, hem esglaonat en un ventall horari més ampli les 
entrades i sortides, tenint en compte el nombre de portes de l’escola (C/ Sant Pere i 
Rambla Sant Francesc). 

- A més, per tal d’evitar aglomeracions dins el recinte escolar, les famílies només 
podran accedir a l’interior del centre en cas que ho indiqui el personal docent i 
seguint totes les mesures de protecció establertes, utilitzant mascaretes i sempre 
mantenint la distància de seguretat. Es demana que els adults que acompanyin als 
menors han de ser sempre els mínims possibles, és a dir, un adult.  

- Per garantir les mesures de prevenció a les entrades i sortides del centre, així com 

en els passadissos i llocs de concurrència els alumnes i el personal del centre 

educatiu han de portar la mascareta fins arribar a l’aula del grup estable, a banda de 

procurar mantenir el 1,5 metres de distància de seguretat o higiene indicades.  

 

Grups Entrades i sortides 

Infantil 

 

PORTA D’ACCÉS 

P3 9:15  - 12:40 

14:50 - 16:40 

CARRER ST PERE 

Infantil A -B -C 9:05 - 12:40 

14:50 - 17:05 

CARRER ST PERE 

CI A-B-C 8:55 - 12:50 

14:50 - 16:50 

 

RAMBLA SANT FRANCESC 

 

CM A- B-C 

9:05 -12:50 

15:00 - 17:00 

 

RAMBLA SANT FRANCESC 

 

5è i 6è PRI 

8:55 - 12:50 

 

15:00 - 16:55 

 

CARRER ST PERE 

1r i 2n ESO 

8’15 
         13:00/13:30* 

15:00   
16:45 

CARRER ST PERE 

3r  I 4T ESO 

8’15 
         13:00/13:30* 

15:00 

16:45 

RAMBLA SANT FRANCESC 
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5. Organització de l’espai d’esbarjo 

 
Els grups estables s’han mantingut durant l’espai d’esbarjo. Tot i així, quan això no 

sigui possible o sigui convenient poder relacionar-se amb d’altres grups, caldrà 

mantenir la distància de seguretat i portar mascareta . 

 

Atès que disposem d’un espai ampli de pati, s’ha dividit l’espai en 5 sectors i 4 

franges horàries diferents:  

- Pati infantil 

- Pati gran 

- Pati terrassa 

- Pati rosa 

- Pati sagrat cor 

 

Distribució dels patis i franges horaris:  

Grup de 
convivència 

Pati 

P3 
 

11-11.30 Pati  Infantil 

Infantil A 
 

10.30-11 Pati  Infantil 

Infantil B 
 
 

10.00 -10.30 Pati  Infantil 

Infantil C 
 

11.30-12.00 Pati infantil 

Cicle Inicial A 
 

10:45 – 11:15 
Cada setmana a un pati diferent 

Pati Sagrat cor, pati gran, pati terrassa 

Cicle Inicial B 
 

10:45 – 11:15 
Cada setmana a un pati diferent 

Pati Sagrat cor, pati gran, pati terrassa 

Cicle Inicial C 
 

10:45 – 11:15 
Cada setmana a un pati diferent 

Pati Sagrat cor, pati gran, pati terrassa 

Cicle Mitjà 
A 

11:15 – 11:45 
Cada setmana a un pati diferent 

Pati Sagrat cor, pati gran, pati terrassa 

Cicle Mitjà 
B 

11:15 – 11:45 
Cada setmana a un pati diferent 

Pati Sagrat cor, pati gran, pati terrassa 

Cicle Mitjà 
          C  

11:15 – 11:45 
Cada setmana a un pati diferent 

Pati Sagrat cor, pati gran, pati terrassa 
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5è PRi 11.15-11.45 
Cada setmana a un pati diferent 

Pati Sagrat cor, pati gran, pati terrassa 

6è PRi 10:45 – 11:15 
Cada setmana a un pati diferent 

Pati Sagrat cor, pati gran, pati terrassa 

1r ESO Dll-Dc_10’05-10’30 
Dm,Dj,Div_10’15-10’45 

Rotació setmanal: Pati rosa, pati sagrat cor, pati gran, 
terrassa 

2n ESO Dll-Dc_10’05-10’30 
Dm,Dj,Div_10’15-10’45 

Rotació setmanal: Pati rosa, pati sagrat cor, pati gran, 
terrassa 

3r ESO Dll-Dc_10’05-10’30 
Dm,Dj,Div_10’15-10’45 

Rotació setmanal: Pati rosa, pati sagrat cor, pati gran, 
terrassa 

4t ESO Dll-Dc_10’05-10’30 
Dm,Dj,Div_10’15-10’45 

Rotació setmanal: Pati rosa, pati sagrat cor, pati gran, 
terrassa 
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6. Relació amb la comunitat educativa 
 

 

- Es preveuen les següents convocatòries del Consell escolar:  
 

 Convocatòria extraordinària: primera setmana de setembre per presentar el 

Pla d’organització per al curs 2020-2021. Telemàtica.  

 Una convocatòria ordinària per trimestre. Telemàtica.  

 Convocatòria extraordinària davant qualsevol cas de confinament total o 

parcial. Telemàtica. 

 

- Procediment de difusió i informació del pla d’organització a les famílies.  

 El pla es presentarà a les famílies abans del 14 de setembre. 

 El tutor/a de cada grup estable convocarà a les famílies del seu grup per 

fer una trobada virtual de presentació del nou curs.  

 Es lliurarà també via telemàtica (correu electrònic) un petit dossier per a 

les famílies amb les noves informacions relacionades amb l’organització 

del curs 202-21.  

 Es publicarà a la pàgina web de l’escola una infografia amb les 

informacions més destacades i el pla d’organització. 

 

- Previsions respecte a l’organització de les reunions de tutoria amb les famílies  

 Es preveu la realització d’una presentació via telemàtica, a càrrec del 

tutor/a, a principis d’octubre, per presentar el projecte educatiu del curs 20-

21. En aquesta reunió s’explicarà el pla de docència en cas de 

confinament.  

 Les reunions de tutoria amb les famílies (individuals) es faran 

preferentment per via telemàtica (correu electrònic, videoconferència o 

trucada telefònica ), tot i que les famílies més vulnerables, o en aquells 

casos que el tutor/a ho consideri, poden ser convocades amb cita prèvia a 

l’escola. Sempre que sigui possible es demanarà només l’assistència d’un 

adult. 

 
- Procediments de comunicació amb les famílies. 

Les famílies no podran entrar al centre, només de manera excepcional, així que la 
comunicació família -escola es realitzarà a través de :  

 L’agenda de l’alumne_ comunicació família-tutor / tutor-família 

 Whatsapp de difusió per a cada grup estable _ comunicacions tutor _famílies 

 Correu electrònic, sempre que es consideri necessari.  

- S’oferirà, de manera voluntària, una  formació a càrrec del tutor/a adreçada a les 

famílies del seu grup classe respecte a l’ús de les eines de comunicació escollides, 

així com les plataformes digitals que s’utilitzaran el centre en cas de confiament  

(sempre des de la perspectiva de l’usuari bàsic). 
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7. Servei de menjador 
 
L’escola disposarà de 3 espais de menjador:  

 

-menjador d’infantil  

-menjador primària 

-menjador ESO ( antiga aula audiovisuals) 

 

Al disposar de 3 espais de menjador i tenint en compte el nombre d’alumnat que 

l’utilitzarà a data d’avui (9 de setembre) es distribuirà l’alumnat en els 3 espais en grups 

bombolla.  

A cada espai de menjador els grups estables es mantindran i s’agruparà cada grup en 

una taula i es garantirà que hi hagi una distància de seguretat respecte altres grups 

estables. En casos excepcionals, quan això no sigui possible, caldrà mantenir la 

distància de seguretat entre tots els comensals ( 1 cadira buida entre alumnat de grups 

estables diferents).  

 

Es seguiran totes les mesures de protecció indicades:  

-es controlaran les entrades i sortides i l’alumnat haurà de portar mascareta.  

-rentat de mans a l’entrada i sortida del menjador 

-servir en plats individuals, no donar elements comuns. 

-les monitores seran les responsables de servir les taules. 

Les activitats de migdia adreçades a l’alumnat usuari de menjador es realitzaran sempre 

que sigui possible a l’aire lliure, dividint l’espai d’esbarjo de la següent manera: 

 

CURS  ESPAI MONITORATGE MESURES 

P3 Aula P3 1  

Infantil A Pati infantil  1  -Divisió d’espais pels dos  
grups bombolla. 
- Rentat de mans abans i 
desprès de pujar l’escala 

Infantil B Pati infantil  

Infantil C Davant valla inf 

Cicle inicial A Mig pati gran 1  
 
 

Mascareta indicada 

Cicle inicial B Mig pati gran 

Cicle inicial C bàsquet 

Cicle Mitjà A terrassa 1 

Cicle Mitjà B terrassa 

Cicle Mitjà C terrassa 

5è PRI Pati rosa 1 

6è PRi Pati rosa 

ESO 1 Sagrat cor/ menjador 1 + 1/2h estudi 

ESO 2 Sagrat cor/menjador 

ESO 3  Sagrat cor/menjador 

ESO 4 Sagrat cor/menjador 
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8. Pla de neteja 
 

A partir del document de Salut i la llista de comprovació de l’annex 2 del Pla d’actuació en el 

marc de la pandèmia elaborat amb el Departament de Salut, s’ha reordenat el pla de neteja 

del centre de la següent manera:   

Personal 

disponible 

Espai Periodicitat de neteja 

 Lavabos  

 

 

 

 

4 

-Lavabo Inf 3 vegades dia  

-Lavabo CI 3 vegades dia 

-Lavabo CM 2 vegades al dia 

-Lavabo CS 2 vegades al dia 

-Lavabo ESO 2 vegades al dia 

-Lavabo ESO (antiga 

informàtica) 

3 vegades al dia 

-Lavabo pati sagrat cor 2 vegades al dia 

-Lavabo profes 2 vegades al dia  

 Aules ús comú  
Alumant* +1 laboratori 1 vegada al dia 

Alumnat* +1 Menjador ESO- Aula 

polivalent CI ESO (antiga 

audiovisuals) 

1 vegada al dia 

4 Sala de profes 1 vegada al dia 

4 Biblioteca / sala profes 

ESO 

1 vegada al dia 

4 Despatxos 1 vegada al dia 

4 Tutories Desprès d’un ús 

Alumnat* +1 Aula acollida (PIM)  

4 Aules dels grups estables 1 vegada al dia 

4 Menjadors  1 vegada al dia 

4 Baranes, poms, etc 2 vegades al dia 

* Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb 

l’alumnat sobre mesures higièniques davant la prevenció de contagi per la Covid- 19, el 

mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (cas d’un 

laboratori, per exemple), aquest col·laborarà en les actuacions de neteja de superfícies i 

estris utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

Producte utilitzat: a determinar 

El pla de neteja adjunt desplega també aspectes de la gestió dels residus i mesures més 
detallades.
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9.Extraescolars i acollida 
 
Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida  suposen en la majoria de casos 

una barreja d’alumnes dels diferents grups estables, caldrà fer-les doncs 

aplicant la distància de seguretat i utilitzant la mascareta o aquells mesures 

específiques requerides per a cada activitat.  

S’afegirà un annex a aquest document especificant les activitats extraescolars que es 
realitzaran al centre, ja que el període d’inscripció és fins a finals de setembre. 

 
ACTIVITAT NOMBRE 

D’ALUMNES 

GRUPS DELS 

QUALS PROVENEN 

ELS ALUMNES 

PROFESSIONA L 

RESPONSABLE 

ESPAI ON 

ES 

REALITZA 

L’ACTIVITAT 

Acollida 
matinal 

A determinar A determinar Maria C Pati- gimnàs 

 

En el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula del grup 

estable, en el cas dels alumnes més petits, hauran d’anar acompanyats. En tot cas, 

durant aquests trasllats sempre caldrà portar mascareta . 

 
10.Sortides, tallers i altres a l’entorn 
 
Caldrà tenir en compte les mesures de seguretat quan fem sortides i altres activitats, 

tant les del mateix centre com les del lloc on es fa l’activitat i en el transport, quan 

aquest sigui necessari.  

Es preveu fer una sortida per trimestre per cicles amb ús de transport, preferiblement 

amb activitats a l’exterior. En aquest casos l’alumnat haurà de portar mascareta i 

s’aconsella en l’alumnat més gran de portar gel hidroalcohòlic. Els docents també en 

portaran per tot l’alumnat.  

Totes les sortides i activitats fora del centre requeriran l’ús de mascareta.  

Sempre que vingui una persona externa a fer un taller o xerrada es requerirà ús de 

mascareta a l’adult i nens i es farà preferentment a l’exterior.  
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11.Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern 
 
Recomanem la modalitat telemàtica quan siguin reunions amb un nombre elevat de 

persones. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ÒRGANS TIPUS DE REUNIÓ FORMAT DE 

LA REUNIÓ 

PERIODICITAT/ 
TEMPORITZACIÓ 

Equip directiu Planificació Presencial Dues per setmana 

Equips docents Coordinació presencial Una per setmana 

Claustre  coordinació  presencial  Un per mes 

Equip de pastoral Planificació presencial A definir 

Equip Pinya Planificació  presencial A definir 
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12. Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19 
 
El protocol d’actuació si es detecta una sospita de cas inclourà la ràpida coordinació entre 

els serveis territorials d’Educació i de Salut pública. 

 

DETECCIÓ DE POSSIBLES CASOS PER SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE 

AMB LA COVID-19 

 
 
 
Quan el tutor o docent del grup estable detectin un possible símptoma de COVID19, 

trucarà a administració per iniciar el protocol. Per substituir al docent responsable es 

buscarà a un docent temporal del grup. 

Se situarà a l’alumne a un espai separat d'ús individual. (tutoria gran) 

S’ha de col·locar una mascareta quirúrgica (tant a la persona que ha iniciat símptomes 

com a la persona que quedi al seu càrrec, tutor/a). Es pren la temperatura ( si no s’ha fet 

abans).  

S’ha de contactar amb la família (personal administració) per tal que vingui a buscar 

l’infant o adolescent immediatament. Si no es localitza a la família, caldrà romandre amb 

l’infant al centre. Si presenta símptomes de gravetat s’ha de trucar al 061.  

La família ha de recollir el fill/a i portar-lo al pediatre. Mentre es confirmi o no si és positiu,  

l’activitat del centre continuarà amb normalitat a l’espera del resultat.  

Si es donés el cas de positiu de COVID19 al centre,  cal comunicar-ho al servei territorial, 

que ho comunicarà a Salut pública, que donarà les instruccions sobre les mesures de 

quarantena que cal prendre.  

S’ha designat una persona gestor-COVID encarregada de contactar amb la infermera 

referent al nostre centre i es preveu utilitzar l’aplicació TRAÇACOVID per fer el seguiment i 

comunicació dels diferents casos amb l’Administració corresponent.  

 

CASOS 

POTENCIALS 

ESPAI HABILITAT 

PER A 

L’AÏLLAMENT 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE REUBICAR 

L’ALUMNE/A I 

CUSTODIAR- LO 

FINS QUE EL 

VINGUIN A 

BUSCAR 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE TRUCAR A LA 

FAMÍLIA 

PERSONA 

RESPONSABLE 

DE COMUNICAR 

EL CAS ALS 

SERVEIS 

TERRITORIAL 

( en cas de positiu 

per COVID19) 

Alumant d’INF-
PRI- ESO 

Tutoria gran Docent del grup 

estable tutor  

Personal 

d’administració 

Equip 

directiu 

Alumnat 
menjador 

Tutoria gran Monitora 
responsable del 
grup 

Personal 
d’administració 

Titular 
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Graella de seguiment interna   ( la  gestionaran les caps d’estudi)  

ALUMNE/A DIA I HORA DE EXPLICACIÓ PERSONA DE PERSONA 
 LA DETECCIÓ   DEL SALUT AMB REFERENT 
  PROTOCOL QUI ES MANTÉ DEL CENTRE 
  SEGUIT I EL CONTACTE PELS 
  OBSERVACION I CENTRE CONTACTES 
  S (incloure el D’ATENCIÓ AMB SALUT 

  nom de la PRIMÀRIA (mantindrà el 
  persona que ha  contacte amb 

  fet les  salut i farà 
  actuacions i el  seguiment del 
  nom del familiar  cas) 

  que l’ha vingut a   
  buscar)   

    Tutor/a 
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13. Pla de treball del centre educatiu en confinament 

 
Veure Pla adjunt Annex 2 

 
 

 
 

 

                                                
Seguiment del pla 
 
       RESPONSABLES_ Equip directiu i titularitat 
       PERIODICITAT_ MENSUAL 
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ANNEX 1  
 

PLA DE NETEJA, DESINFECCIÓ I VENTILACIÓ 
 

 
L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 
característiques del centre. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de 
contagis en espais interiors. Es ventilaran les instal·lacions interiors com a mínim abans de 
l’entrada i la sortida de l’alumnat i 3 vegades més durant el dia durant, al menys, 10 minuts cada 
vegada. Totes les aules de l’escola poden ser adequadament ventilades. Si és possible, es 
deixaran les finestres obertes durant les classes.  
 
La neteja i la posterior desinfecció d’espais es realitzarà amb una periodicitat almenys diària.  
 
Per tal de garantir la desinfecció d’aquelles superfícies d’ ús més comú com els poms de les 
portes, les baranes de les escales, les taules de les aules i del menjadors, etc. aquesta és farà 
més d’una vegada al dia. ( veure punt 8 d’aquest pla).  
L’alumnat disposarà a l’aula d’algun producte desinfectant per col·laborar en la neteja dels espais, 
especialment els comuns.  
 
Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest motiu, 
s’aconsella utilitzar espais com el pati per a la realització  d’aquelles activitats que es puguin fer a 
l’aire lliure.  
 
Tractaments de desinfecció _ els productes desinfectants que s’utilitzaran estan inscrits al registre 
de plaguicides no agrícoles o biocides o bé al registre oficial de biocides de la Direcció general de 
Salut pública, qualitat i innovació del Ministeri de Sanitat per alt tipus de producte 2 ( productes 
per a l’aplicació directe a persones o animals, usats per a la desinfecció de superfícies, materials, 
equips, mobles, parets, terres i aires). En el nostre cas el producte desinfectant  que utilitza 
l’escola és: ECOMIX PURE: nº  de registre 19-20/40/90-10220 
 
Gestió de residus_ Els mocadors i tovalloles d’un sol ús utilitzats per a l’assecat de mans o per a 
la higiene respiratòria es llençaran en contenidors amb bosses amb tapa i pedal ( n’hi ha una a 
cada aula). El material d’higiene personal com mascaretes, guants i altres residus personals són 
considerats com a fracció resta i , per tant,  s’han de llençar al contenidor de rebuig ( gris). En el 
cas que alguna persona presenti símptomes mentre està al centre, caldrà tancar en una bossa tot 
el material utilitzat a l’espai d´ús individual on s’ha aïllat la persona i introduir aquesta bossa 
tancada en una segona bossa abans de dipositar-la amb la resta de residus tal com s’ha indicat 
anteriorment. 
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Pla de neteja, desinfecció i ventilació 
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Personal 

disponible 

Espai Periodicitat de neteja 

 Lavabos  

 

 

 

 

4 

-Lavabo Inf 3 vegades dia  

-Lavabo CI 3 vegades dia 

-Lavabo CM 2 vegades al dia 

-Lavabo CS 2 vegades al dia 

-Lavabo ESO 2 vegades al dia 

-Lavabo ESO (antiga 

informàtica) 

3 vegades al dia 

-Lavabo pati sagrat cor 2 vegades al dia 

-Lavabo profes 2 vegades al dia  

 Aules ús comú  
Alumant* +1 laboratori 1 vegada al dia 

Alumnat* +1 Menjador ESO- Aula 

polivalent CI ESO (antiga 

audiovisuals) 

1 vegada al dia 

4 Sala de profes 1 vegada al dia 

4 Biblioteca / sala profes 

ESO 

1 vegada al dia 

4 Despatxos 1 vegada al dia 

4 Tutories Desprès d’un ús 

Alumnat* +1 Aula acollida (PIM)  

4 Aules dels grups estables 1 vegada al dia 

4 Menjadors  1 vegada al dia 

4 Baranes, poms, etc 2 vegades al dia 

 
*Dins del conjunt d’actuacions de sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre mesures 
higièniques davant la prevenció de contagi per la Covid- 19, el mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai 
que no és el del seu grup estable (cas d’un laboratori, per exemple), aquest col·laborarà en les actuacions de 
neteja de superfícies i estris utilitzats abans d’abonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

 
 
 
Validat : Titularitat escola Sant Josep 
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ANNEX 2: PLA DE TREBALL TELEMÀTIC  
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PLA DE TREBALL TELEMÀTIC 

 

Pla de treball telemàtic ESCOLA SANT JOSEP 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓ 

 
 

En aquest document pretenem sistematitzar un pla de treball online en cas de 

possibles confinaments (totals o parcials) durant el curs 2020-2021. El pla recull tots els 

aprenentatges fets durant el confinament del 3r trimestre del curs 19-20 i es basa en 

l’aportació de famílies, alumnat i docents. Aquest Pla d’ensenyament online, si 

l’Administració ho determina, permetrà passar a treballar novament online amb un 

model consensuat que serveixi de guia als equips docents i permeti que les famílies 

coneguin com treballar  en cas que s’hagi de confinar algun grup o l’escola novament 

en cas de rebrots de la COVID19. 

En aquests mesos hem aprés que una escola és sobretot els seus docents, organitzats 

en equips. Hem hagut de prescindir de totes les instal·lacions i tot i així, l’escola ha 

continuïtat funcionant. Evidentment doncs, pel que fa als docents continua sent 

exigible el treball ( a excepció d’aquell docent o personal d’atenció educativa que 

estigui subjecte a algun tipus de restricció laboral, ERTEs, etc o baixa mèdica). 

Ens hem adonat que en l’ensenyament telemàtic, l’atenció als alumnes requereix més 

temps. Cal programar activitats, fer-ne el seguiment i atendre casos individualment. A 

més a més, s’ha de cuidar l’aspecte emocional tan de les famílies com de l’alumnat.  

Això són moltes més hores que si el treball hagués estat presencial. Tan com sigui 

possible, cal evitar aquestes càrregues de treball i , per tant, una bona organització 

com a base, ens ho facilitarà.  
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1. Aspectes organitzatius previs a la tasca educativa online 

La majoria dels docents hem hagut d’aprendre fent ús de la creativitat i de la xarxa. Però 
ho hem de preveure; cal programar les unitats pensant que potser haurem de tornar a 

l’ensenyament a distància, ni que sigui temporalment o puntualment, en una zona 
concreta.  

1. Orientacions per als equips docents de cara a definir la tasca educativa telemàtica:  

a) Continuïtat i coherència entre cursos i etapes, prioritzant aquells continguts i 

competències que formen part intrínseca del projecte educatiu de l’escola :  
 

✓ Desenvolupament competencial dels continguts 

✓ Desenvolupament de la competència en Llengua anglesa i francesa 

✓ Desenvolupament de les activitats complementàries, per completar el currículum 

✓ Acompanyament acadèmic i emocional rigorós 
 

b) Programar  tot prioritzant  projectes, àrees i matèries per l’ensenyament online. 

c) Prioritzar el currículum, seleccionant aquelles parts més adequades per ser 
treballades mitjançant activitats competencials. 

d) Preparar bé l’avaluació inicial per saber els dèficits d’aprenentatges què han 
provocat aquests mesos. 

e) Incloure en el traspàs de grup el treball fet pels alumnes en el període de 
tancament. 

 
 

Distribució de les matèries E . Infantil 
 
Tasca educativa de totes les àrees treballades de manera globalitzada, incloses les àrees 
complementàries, especialment la llengua anglesa. 

  
Distribució de les matèries E Primària:  

- instrumentals (llengües: català, castellà i anglès i matemàtiques). Màxima presència.  

 - troncals (ciències) _ medis 

- d’expressió (música, educació física i educació visual i plàstica)  
Incloses les àrees complementàries, especialment la llengua anglesa i francesa al CS. 

 
Distribució de les matèries E. Secundària:  
distribució de les diferents matèries en al llarg de la setmana 

- instrumentals (llengües: català, castellà i anglès i matemàtiques). Màxima presència.  

 - troncals (ciències) _ biologia, física i química, tecnologia 

- optatives 

- d’expressió (música, educació física i educació visual i plàstica)  
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b ) Activitats complementàries 

a) S’han de treballar de manera evident: han de constar en la planificació setmanal. 

b) Ja formen part de les programacions i, per tant, han d’estar integrades en les propostes. 

c)  Han de figurar en l’horari i les famílies han de ser conscients de quan i què es fa en 
aquestes activitats. 

 

C ) Avaluació: 
 

Tot i que l’avaluació, entesa com el retorn continu que es fa a l’alumne per afavorir un millor 

aprenentatge, és part integrada del currículum, en l’ensenyament online té característiques 
una mica diferents. 

En termes generals l’avaluació haurà de permetre: 

✓ Valorar l’assoliment dels continguts clau programats per cada curs i matèria. 

✓ Flexibilitzar i adaptar el seguiment tenint en compte la situació personalitzada de cada 

alumne, molt diversa segons les circumstàncies i especialment, en el cas de l’alumnat 

que té més dificultats a l’hora de participar en les activitats proposades. El seguiment 

tutorial i el suport emocional a l’alumnat i a les famílies prenen en aquest context més 
rellevància. 

✓ Regular i ajudar a mantenir els hàbits i el procés d’aprenentatge . 

 

Aquesta avaluació es realitzarà a partir del recull d’evidències: 

Etapa d’Infantil 

✓ Assistència i participació de les classes virtuals (es tindrà en compte aquells alumnes 
que, per motius de conciliació, no disposin en aquell moment de dispositiu). 

✓ Presentació de vídeos, fotos o fitxes elaborades 

Etapa de Primària CI i CM 

✓ Assistència i participació de les classes virtuals (es tindrà en compte aquells alumnes 
que, per motius de conciliació, no disposin en aquell moment de dispositiu). 

✓ Presentació de vídeos, fotos o fitxes elaborades 

Etapa de Primària CS i ESO 

✓ Registre d’assistència a les classes virtuals (Meets). El tutor/a setmanalment farà una 
revisió i informarà a les famílies en cas de faltes sense justificació 

✓ Registre d’entregues. El professorat anirà recollint informació sobre el compliment per 
matèries de la programació establerta a principis de setmana. Setmanalment el 
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tutor/a farà una revisió i en farà un retorn si escau, a les famílies per tal de reconduir 

els hàbits i el procés d’aprenentatge. 

✓ El professorat podrà flexibilitzar les dates d’entrega tenint en compte la situació de 
cada alumne/a sense perjudicar si es considera justificat retards en les entregues. 

✓ Tutoria grupal setmanal. En finalitzar la setmana el tutor farà una recollida de les 

impressions i dificultats de l’alumnat que valorarà, posteriorment si escau, amb l’equip 

docent per tal d’ajustar i reequilibrar càrregues de treball. 

✓ Cadascuna de les tasques setmanals avaluables haurà de contenir una rúbrica 

d’avaluació en 4 nivells per tal que l’alumnat conegui, abans de realitzar la tasca, què 

s’espera i s’avaluarà d’aquell treball. L’avaluació d’aquestes tasques es realitzarà a 
través del registre de la plataforma (classroom) i seguint els criteris establerts en la 

rúbrica i anotant a l’apartat d’anotacions informació de millora personalitzada per tal 

d’ajudar a l’alumne/a en el seu procés d’aprenentatge. 

✓ Aquestes qualificacions obtingudes es tindran en compte per l’avaluació del trimestre 
corresponent en el percentatge de pes que es consideri segons la fracció del temps 

trimestral destinat a l’ensenyament telemàtic. 

✓ En finalitzar el trimestre, si la part de virtualitat ha estat considerable, es realitzarà una 

autoavaluació per part de l’alumnat per tal de fer un treball de reflexió sobre la 
regulació del treball seguit durant el confinament. 

✓ En cas de treballs en grup, es determinaran aquells aspectes avaluables per tal que 
cada alumne/a pugui ser prèviament coneixedor del que se li avaluarà tant a nivell  del 

seu treball com de la gestió de l’equip.  

 

 
 

32



 

 

36 

 

2. Seguiment de l’alumnat 

- Alumnat ordinari amb dificultat de connexió o seguiment familiar 
 

 

a) Concreció i temporització dels diferents mitjans de contacte amb alumnes i famílies i 
plataformes per trobades virtuals.  

Infantil:  

- Reunió telemàtica informativa a les famílies a l’inici del confinament per tal 

d’explicar la metodologia i establir les pautes de funcionament. 

- Una trobada virtual diària amb alumnes a través de la plataforma MEET 

- Trucada de seguiment a les famílies de l’alumnat ordinari com a mínim una 
vegada durant el període de confinament ( si són 14 dies). 

- Trucada quinzenal de seguiment a les famílies de l’alumnat amb dificultats 

Primària CI i CM: 

- Reunió telemàtica informativa a les famílies a l’inici del confinament per tal 

d’explicar la metodologia i establir les pautes de funcionament 

- Una trobada virtual diària amb alumnes a través de la plataforma MEET 

- Trucada de seguiment a les famílies de l’alumnat ordinari com a mínim una 
vegada durant el període de confinament. ( si són 14 dies). 

- Trucada quinzenal de seguiment a les famílies de l’alumnat amb dificultats 

Primària CS: 

- Reunió telemàtica informativa a les famílies a l’inici del confinament per tal 

d’explicar la metodologia i establir les pautes de funcionament 

- Una tutoria a l’inici de la setmana per tal de presentar les tasques que es 
realitzaran i una tutoria de tancament de setmana per tal de fer una 
valoració de com ha anat i fer un recull de les inquietuds i dificultats a les 

que s’han pogut trobar els alumnes i poder fer, si és el cas, una justament de 

la càrrega de treball o metodologia. Dins d’aquestes tutories es treballaran 

les matèries complementaries d’educació emocional. 

- Classes virtuals, 1 o 2 per dia a través de la plataforma MEET. 

o Troncals (català, castellà, anglès i matemàtiques)_1 sessió/àrea (4 
total)  

o Troncals (ciències naturals i socials)_1 sessió setmanal (1 total) 

o D’expressió(música, educació física i educació visual i plàstica) _1 
sessió setmanal (1 total) 

o Complementària (francès)_1 sessió setmanal 

- Trucada de seguiment a les famílies de l’alumnat ordinari com a mínim una 
vegada durant el període de confinament.  
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- Trucada quinzenal de seguiment a les famílies de l’alumnat amb dificultats 

 

ESO: 

- Reunió telemàtica informativa a les famílies a l’inici del confinament per tal 

d’explicar la metodologia i establir les pautes de funcionament 

- La primera i última trobada de la setmana es destinarà a una classe virtual 
del tutor/a del grup per tal de fer també una presentació de les tasques de la 
setmana i una valoració setmanal, informació que serviria per fer, si és el 
cas, una justament de la càrrega de treball o metodologia. 

- Classes virtuals, 2 o 3  per dia a través de la plataforma MEET. 

- Trucada de seguiment a les famílies de l’alumnat ordinari com a mínim una 
vegada durant el període de confinament.  

- Trucada quinzenal de seguiment a les famílies de l’alumnat amb dificultats 

b) Conèixer les dificultats que algunes famílies poden tenir per conciliar llar- treball -escola. ( 
És important tenir en compte les percepcions de les famílies extretes del qüestionari que 

se’ls va passar a final de curs). 

c) Garantir que tot l’alumnat disposi de dispositius i connectivitat.  

d) Garantir que tot l’alumnat coneix les eines i espais virtuals d’aprenentatge. 

e) Contactar amb els  serveis socials de l’ ajuntament o altres serveis externs si es considera 
necessari (EAP, CREDA, etc).  

f) Tots els tutors, han de disposar abans de l’inici de curs ( el 14 de setembre) del següent 
llistat omplert. Recollir la informació en el traspàs de grup i contrastar-la amb aquelles 
famílies que es consideri.  

 

 Llistat d’alumnes amb problemes de dispositius, de connexió o de coneixements 
TICs insuficients.  

Curs Alumnat NESE 
Sense 

dispositi
u 

Sense 
connex

ió 

Sen
se 

pos
sibil
itat

s 
d’ajuda 
familiar 

Mesures  
( pc cedit x 

l’escola) 

P3 ....      
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Curs Mesures a tenir en compte per afrontar el confinament 

Infantil -Recollir i prendre tots els quaderns 
- Material que des de les tutories es consideri 

Primària -Recollir i prendre tots els llibres de text i carpetes/llibretes/estoig 
- Material que des de les tutories es consideri 

ESO -Recollir i prendre tots els llibres de text i carpetes/llibretes. 
- Carregadors 
- PCs  
- Material que des de les tutories es consideri 

 

 

 

3. Seguiment de l’alumnat  amb NESE, que tenen un PI i que requereixen suports específics i 
seguiment més proper 

 

 

 

a) Si n’hi ha, el departament d’orientació haurà d’orientar i si es pot, programar juntament 

amb el tutor/a el treball per a aquests alumnes. 

La psicòloga es posarà en contacte amb els tutors/es per establir un pla adaptat en cas 

necessari i fer seguiment d’aquells alumnes NESE. Si s’escau, s’aniran fent 

videoconferències personalitzades. 

b) Caldrà establir una persona de referència per a alumnes amb PI. 

La persona de referència per fer seguiment i orientació als tutors serà la Núria Sabaté. El/la 

tutora/or serà la persona de referència per l’alumne PI. 

c) S’hauria de fer el seguiment d’alumnes NESE en grups petits en algunes tasques 

determinades (àrees instrumentals). 

Es prioritzarà les àrees instrumentals per treballar amb l’alumnat NESE en petit grups. 

d) Caldrà buscar sistemes de comunicació simplificats per a aquests alumnes com 

per exemple, correu de l’escola ,trucades telefòniques, whatsapp... 

Sistemes de comunicació: 

Les famílies es comunicaran amb el seu tutor/a a través del correu electrònic.  

Els tutors/es es comunicaran amb les famílies a través del correu, trucades telefòniques o, en 
cas necessari whastapp (només en cas extraordinari si es considera). 

És important tenir actualitzades les dades de les famílies per una bona i ràpida comunicació. 

e) Haurem de fer el seguiment mobilitzant altres recursos: mestres de suport o especialistes 

i altres professionals que els acompanyen (psicòlegs, logopedes, Serveis Socials, Creu Roja...)  
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f) El tutor/a, amb l’ajuda del departament d’orientació haurà de fer un 

 llistat d’alumnes amb PI. 

Emplenar al setembre  Tutor/es + Núria S. 
 

 

 

Alumne, curs Adaptació de PI online Responsable(s) 
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Periodicitat, normes de funcionament i sistematització de les reunions dels docents. 
 

a) Temporització de les  reunions de l’equip directiu per fer-les telemàtiques  

b) Temporització de les reunions del claustre . 

c) Temporització  de les reunions d’etapa o d’equip docent. Si cal, amb la participació 

del departament d’orientació. 

d) Els docents han de conèixer l’horari setmanal de les reunions. Cal formalitzar les 

reunions: ordre del dia i acords presos, sistema de funcionament, etc. . 

 
 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

 Matí 10:00 
Equip CI 

Matí 10:00 
Equip CM 

Matí 10:00 
Equip CS 

 

Tarda 16:00 
ESO 

Tarda 16:00 
Equip Infantil 

Tarda:15:30?? 
Claustre 

 Tarda: ED 

 
 

Elaborar acta de cada reunió amb l’ordre del dia i els acords presos així com els dubtes preguntes o altres 
qüestions. L’Acta es penjarà al Drive compartit i tothom podrà consultar-ho
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• Detecció de necessitats i formació dels equips docents. 

a) Diagnosi de necessitats i persones, per etapes.  

b) Equip de professorat  que coordinin les necessitats TIC que s’han detectat 
c) i que si s dona el cas puguin formar als altres docents. (mes de setembre) 

d) Llistat de totes les aplicacions i programes més útils per poder tenir els accessos i 
permisos del centre . 

e) Equips d’autoaprenentatge, amb docents que dominen més les eines. 

f) Fer vídeos tutorials amb les eines que es fan servir, i deixar-les en un banc de vídeos 
tutorials. 

 
 

Al setembre, abans de l’inici de curs lectiu, els docents, organitzats per equips, disposaran 

d’unes hores per formar-se en aquelles eines que es preveuen utilitzar en un possible 
confinament. 
 

EINES D’ÚS COMÚ:   Google classroom, Meet, Drive 
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b) El temps dels alumnes dedicats a l’aprenentatge a distància: 
 

1. Distribució del treball de l’alumnat:  

a. Concreció  de les sessions presencials amb una plataforma de videoconferència 

b. Concreció del treball a distància a la Google  Classroom  

c. Durada de les sessions online. 

 

2. Protocols de treball per la tasca educativa online., de manera que els alumnes i les 

famílies tinguin una pauta que els indiqui a quina hora s’espera que es connectin, per 
fer què, per treballar amb qui, etc.  

Pla de treball setmanal: convocar sessions MEET o ZOOM al Google calendar la persona 
responsable de realitzar la classe. 

 

PLA DE TREBALL 2n cicle ed. INFANTIL 

P3 sessions 20 '  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:00 

Videoconferència 
tutora1 

10:00 

Videoconferència 
tutora 1 

10:00 

Videoconferència  no 
tutora 1 

10:00 

Videoconferència 
Anglès 1 

10:00 

Videoconferència 
tutora 1 

10:30 

Videoconferència 
tutora2 

10:30 

Videoconferència 
tutora 2 

10:30 

Videoconferència  no 
tutora 2 

11:00 

Videoconferència 
Anglès 2 

10:30 

Videoconferència 
tutora 2 

11:00 
videoconferència 

tutora 3 

11:00 
videoconferència 

tutora 3 

11:00 

Videoconferència  no 
tutora 3 

 11:00 videoconferència 
tutora 3 

    Tarda 

Email a les famílies amb 
el pla de treball i horari 

videoconferència 
setmana següent 
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PLA DE TREBALL 2n cicle ed. INFANTIL 

Infantil A_ sessions 20 ’ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:00 

Videoconferència 
tutora 

P4 

10:00 

Videoconferència  
no tutora 1 

P4 

10:00 

Videoconferència 

 Tutora 

P4 

10:00 

Videoconferència 
tutora 1 

P4 

10:00 

Videoconferència 
Anglès  

P4 

10:30 

Videoconferència 
tutora 

P5 

10:30 

Videoconferència  
no tutora 2 

P5 

10:30 

Videoconferència 

 Tutora 

P5 

10:30 

Videoconferència 
tutora 2 

P5 

10.30 

Videoconferència 
Anglès  

P5 

    Tarda 

Email a les famílies amb 
el pla de treball i horari 

videoconferència 
setmana següent 

 

 

 

PLA DE TREBALL 2n cicle ed. INFANTIL 

Infantil B_ sessions 20 ’ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:00 

Videoconferència 
tutora1 

10:00 

Videoconferència  

tutora 

10:00 

Videoconferència 
tutora 1 

10:00 

Videoconferència  
no tutora 1 

11.00 

Videoconferència 
anglès 

10:30 

Videoconferència 
tutora2 

11:00 

Videoconferència  

tutora 

10:30 

Videoconferència 
tutora 2 

10:30 

Videoconferència  
no tutora 2 

11.30 

Videoconferència 
anglès 

    Tarda 

Email a les famílies amb 
el pla de treball i horari 

videoconferència 
setmana següent 
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PLA DE TREBALL 2n cicle ed. INFANTIL 

Infantil C_ sessions 20 ’ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:00 

Videoconferència 
tutora1 

10:00 

Videoconferència  

tutora 

10:00 

Videoconferència 
tutora 1 

10:00 

Videoconferència  
no tutora 1 

11.30 

Videoconferència 
anglès 

10:30 

Videoconferència 
tutora2 

11:00 

Videoconferència  

tutora 

10:30 

Videoconferència 
tutora 2 

10:30 

Videoconferència  
no tutora 2 

12.00 

Videoconferència 
anglès 

    Tarda 

Email a les famílies amb 
el pla de treball i horari 

videoconferència 
setmana següent 

 

 

 

PLA DE TREBALL PRIMÀRIA 

Cicle inicial A_ sessions 40 ’ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:00 

Videoconferència 
tutora 

1r 

10:00 

Videoconferència   
anglès 

1r 

10:00 

Videoconferència  no 
tutora 

1r 

10:00 

Videoconferència 
no tutora 

1r 

10:00 

Videoconferència 
tutora 

1r 

11:00 

Videoconferència 
tutora 

2n 

11.00 

Videoconferència   

Anglès 

2n 

11:00 

Videoconferència no 
tutora 

2n 

11:00 

Videoconferència 
no tutora 

2n 

11:00 

Videoconferència 
tutora 

2n 

    Tarda 

Email a les famílies amb 
el pla de treball i horari 

videoconferència 
setmana següent 
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PLA DE TREBALL PRIMÀRIA 

Cicle Inicial B_ sessions 40 ’ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:00 

Videoconferència 
tutora 

1r 

10:00 

Videoconferència  
tutora 

1r  

10:00 

Videoconferència 
anglès 

1r 

10:00 

Videoconferència 
tutora 

1r 

10:00 

Videoconferència  no 
tutora 

1r 

11:00 

Videoconferència 
tutora 

2n 

11:00 

Videoconferència   
tutora  

2n 

11:00 

Videoconferència 
anglès 

2n 

11:00 

Videoconferència 
tutora 

2n 

11:00 

Videoconferència no 
tutora 

2n 

    Tarda 

Email a les famílies amb 
el pla de treball i horari 

videoconferència 
setmana següent 

 

 

 

PLA DE TREBALL PRIMÀRIA 

Cicle Inicial C_ sessions 40 ’ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:00 

Videoconferència 
anglès 

1r 

10:00 

Videoconferència  
tutora 

1r  

10:00 

Videoconferència  

tutora 

1r 

10:00 

Videoconferència 
tutora 

1r 

10:00 

Videoconferència  no 
tutora 

1r 

11:00 

Videoconferència  

anglès 

2n 

11:00 

Videoconferència   
tutora  

2n 

11:00 

Videoconferència  

Tutora  

2n 

11:00 

Videoconferència 
tutora 

2n 

11:00 

Videoconferència no 
tutora 

2n 

    Tarda 

Email a les famílies amb 
el pla de treball i horari 

videoconferència 
setmana següent 
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PLA DE TREBALL PRIMÀRIA 

Cicle Mitjà A_ sessions 40 ’ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:00 

Videoconferència 
tutora1 

10:00 

Videoconferència  no 
tutora 1 

10:00 

Videoconferència  no 
tutora 1 

10:00 

Videoconferència 
tutora1 

10:00 

Videoconferència 
tutora1 

11:00 

Videoconferència 
tutora2 

10:30 

Videoconferència  no 
tutora 2 

11:00 

Videoconferència  no 
tutora 2 

11:00 

Videoconferència 
tutora2 

11:00 

Videoconferència 
tutora2 

  15:00 

Anglès 1 
  

  16:00 

Anglès 2 
 Tarda 

Email a les famílies amb 
el pla de treball i horari 

videoconferència 
setmana següent 

 

 

 

 

PLA DE TREBALL PRIMÀRIA 

Cicle Mitjà B_ sessions 40 ’ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:00 

Videoconferència 
tutora1 

10:00 

Videoconferència 
tutora1 

10:00 

Videoconferència  no 
tutora 1 

10:00 

Videoconferència 
tutora1 

10:00 

Videoconferència 
tutora1 

11:00 

Videoconferència 
tutora2 

11:00 

Videoconferència 
tutora2 

11:00 

Videoconferència  no 
tutora 2 

11:00 

Videoconferència 
tutora2 

11:00 

Videoconferència 
tutora2 

   15:00 

Anglès 1 
 

   16:00 

Anglès 2 
Tarda 

Email a les famílies amb 
el pla de treball i horari 

videoconferència 
setmana següent 
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PLA DE TREBALL PRIMÀRIA 

Cicle Mitjà C_ sessions 40 ’ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

10:00 

Videoconferència 
tutora1 

10:00 

Videoconferència 
tutora1 

10:00 

Videoconferència  no 
tutora 1 

10:00 

Videoconferència 
tutora1 

10:00 

Videoconferència 
tutora1 

11:00 

Videoconferència 
tutora2 

11:00 

Videoconferència 
tutora2 

11:00 

Videoconferència  no 
tutora 2 

11:00 

Videoconferència 
tutora2 

11:00 

Videoconferència 
tutora2 

   15:00 

Anglès 1 
 

   16:00 

Anglès 2 
Tarda 

Email a les famílies amb 
el pla de treball i horari 

videoconferència 
setmana següent 

 

 

 

 
 

PLA DE TREBALL PRIMÀRIA 

5è Primària_ sessions 60 ’ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 i 10:00 

Tutoria+Català (grup1 
i 2) 

9:00 i 10:00 

Matemàtiques (grup1 i 
2) 

10:00 Anglès 9:00 i 10:00 

Català (grup1 i 2) 
9:00 i 10:00 

Matemàtiques (grup1 
i 2) 

11:00 i 12:00 

Socials (grup 1 i 2) 
11:00 i 12:00 

castellà (grup 1 i 2) 
11:00 Anglès 11:00 i 12:00 

Francès (grup 1 i 2) 
11:00 i 12:00 

Naturals (grup 1 i 2) 

    Tarda 

Email a les famílies 
amb el pla de treball i 

horari 
videoconferència 
setmana següent 

Es combina el treball online amb tasques per fer de forma autònoma ( als 
EVA).  

Es farà el retorn de les tasques per part de l’alumnat al DRIVE ( Classroom ) 
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PLA DE TREBALL PRIMÀRIA 

6è Primària_ sessions 60 ’ 

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9:00 i 10:00 

Tutoria+Català (grup1 
i 2) 

9:00 i 10:00 

Matemàtiques (grup1 i 
2) 

9:00 i 10:00 

Català (grup1 i 2) 
10:00 Anglès 9:00 i 10:00 

Matemàtiques (grup1 
i 2) 

11:00 i 12:00 

Castellà (grup 1 i 2) 
11:00 i 12:00 

Naturals (grup 1 i 2) 
11:00 i 12:00 

Socials (grup 1 i 2) 
11:00 Anglès 11:00 i 12:00 

Francès (grup 1 i 2) 

    Tarda 

Email a les famílies 
amb el pla de treball i 

horari 
videoconferència 
setmana següent 

Es combina el treball online amb tasques per fer de forma autònoma ( als 
EVA).  

Es farà el retorn de les tasques per part de l’alumnat al DRIVE ( Classroom ) 

 

 

 

PLA DE TREBALL ESO 

1R ESO, sessions de 45 minuts aprox.  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9.00-10.00h 

Tutoria + tecnologia 
10.00h 

Educació Física 
9.00-10.00h 

Castellà 
9.00-10.00h 

Anglès 
9.00-10.00h 

Francès 

11:00-12.00h 

Religió/T.Multimèdia* 

(classes quinzenals) 

11:00-12.00h 

Socials 
11:00-12.00h 

Matemàtiques    
11:00-12.00h 

Català 
11:00-12.00h 

Tutoria+Biologia   

 15:00-16:00 

A. artístic/T.Mult.* 

(classes quinzenals) 

 15:00-16:00 

Matemàtiques 
Tarda 

Email a les famílies 
amb el pla de treball 

Es combina el treball online amb tasques per fer de forma autònoma a la 
Google Classroom. 
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PLA DE TREBALL ESO 

2n ESO, sessions de 45 minuts aprox.  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9.00-10.00h 

Tutoria+FiQ 
9.00-10.00h 

Català 
10.00h 

Educació Física 
9.00-10.00h 

Socials 
9.00-10.00h 

Castellà 

11:00-12.00h 

Anglès 
11:00-12.00h 

Matemàtiques 
11:00-12.00h 

Francès 
11:00-12.00h 

Matemàtiques 
11:00-12.00h 

Tutoria+Tecnologia   

15:00-16:00 

Religió/Música 

(classes quinzenals) 

 15:00-16:00 

T.Mult.*/Revista* 

(classes quinzenals) 

 Tarda 

Email a les famílies amb 
el pla de treball 

Es combina el treball online amb tasques per fer de forma autònoma a la 
Google Classroom. 

 

 

 

PLA DE TREBALL ESO 

3r ESO, sessions de 45 minuts aprox.  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9.00-10.00h 

Tutoria+Socials 
9.00-10.00h 

Francès/Cult.C 
9.00-10.00h 

Castellà 
9.00-10.00h 

FiQ 
9.00-10.00h 

Tecnologia 

11:00-12.00h 

Anglès 
11:00-12.00h 

Biologia 
11:00-12.00h 

Matemàtiques 
11:00-12.00h 

Català 
11:00-12.00h 

Tutoria+matemàtiques   

15:00-16:00 

ViP/Taller Mult.* 

(classes quinzenals) 

 15:00-16:00 

Religió/Engl.Cult.* 

(classes quinzenals) 

16:00 

 Educació física 
Tarda 

Email a les famílies amb 
el pla de treball 

Es combina el treball online amb tasques per fer de forma autònoma a la 
Google Classroom. 
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PLA DE TREBALL ESO 

4t ESO, sessions de 45 minuts aprox.  

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

9.00-10.00h 

Tutoria+català 
9.00-10.00h 

OPT1_Biologia/Tecnologia 
9.00-10.00h 

Socials 
9.00-10.00h 

E. Culture*/Treb. 
Recerca 

9.00-10.00h 

OPT3_FiQ/Llatí 

11:00-12.00h 

Matemàtiques 
11:00-12.00h 

OPT2_Francès/Emprened. 
11:00-12.00h 

Anglès 
11:00-12.00h 

Matemàtiques 
11:00-12.00h 

Tutoria+Castellà 

15:00-16:00 

Religió/T. Mult.* 

(classes quinzenals) 

16:00h Educació física    Tarda 

Email a les famílies 
amb el pla de treball 

Es combina el treball online amb tasques per fer de forma autònoma a la 
Google Classroom. 
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c) Espais i altres condicions pel treball online:  
 

Tant els docents com els alumnes hem aprés que les condicions de treball a casa son més 

importants si l’ensenyament ha de ser online; famílies i alumnes han de saber la importància 

de l’entorn i afavorir-lo tant com sigui possible. D’altra banda, hi ha alumnes on mantenir 

aquest espai és molt més complicat. Els tutors cal que parlin d’aquests temes a la reunió  

d’inici de curs. 

a) Condicions de l’espai: taula, cadira, il·luminació, ventilació, estris per al treball, 
distractors, interrupcions, espai fix, etc. 

b) Recordar la importància dels hàbits i les rutines de treball: començament i final, 
descans, postura corporal, gorres, menjar, etc. 

c) Preparació prèvia, per estar connectat i preparat a l’hora indicada 

d) S’ha de conèixer la situació de cada alumne i les seves possibilitats, i treballar a partir 

d’elles. 

e) Ordinador, connexió (i trucs per millorar-la), auricular i micro, etc. 

f) Les famílies han de conèixer aquestes nomes i orientacions. 
 

d) Hardware, software i coneixements TICs: 
 

Amb l’ensenyament online, la importància de tenir bons equips, les aplicacions corresponents i 

de certa habilitat en el seu ús, s’ha fet determinant. Comunicar a les famílies les necessitats 

que es poden tenir en cas de confinament:  I, en la mesura de les seves possibilitats, afavorir 

que la majoria de les famílies el tinguin. 

a) Cal un dispositiu. Millor ordinador, amb càmera, cascos i micròfon. 

b) Cal una bona connexió i s’han de conèixer alguns trucs per millorar-la: el cable i la 

proximitat a l’antena. 

c) Caldrà revisar si hi ha alumnes i famílies que necessiten una formació sobre eines. El 

coordinador TIC pot ajudar. Es poden preparar vídeos tutorials sobre ús d’aquestes 
eines. 

d) Cal pensar que en moltes famílies només hi ha un dispositiu, que potser necessita el 
pare o la mare per treballar. Cal planificar les trobades online per a que no coincideixin 

el temps a dos germans simultàniament; cas a cas, s’han de buscar alternatives, com 
diversos torns. 

e) Les famílies han de conèixer quin és aquest equipament i s’ha d’ajudar a les 
famílies amb dificultats per accedir-hi. 

 

 

e) Protecció de dades 
 

 

a) S’ha ampliat l’autorització per gestió de dades personals al treball des de casa, de 

manera que inclogui les gravacions de l’alumne a casa. 

b)  Caldrà ensenyar l’alumne el respecte a les dades dels altres i a no fer ús de la seva  
imatge sense el seu consentiment exprés. Incloure  a les normes de grup i  a les NOFC 
aquestes observacions. 
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