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INTRODUCCIÓ 

Aquest document descriu el pla d’obertura del curs 2021-2022 per a l’escola Santa 

Isabel. És l’expressió d’una part de l’autonomia dels centres, d’acord amb les 

Instruccions de la Secretaria de Polítiques Educatives i al Pla d’actuació en el marc de la 

pandèmia elaborat amb el Departament de Salut.  

Contingut del pla d’organització del centre 

Organització dels grups estables 

 

Determinació de grups:  

17 grups estables, que 

corresponen a cada classe.  

Per garantir l'estabilitat de grup, el grup de convivència correspon 

a un grup estable, amb un tutor/a de referència. Els espais 

utilitzats seran les mateixes aules de cada classe.  

L’educació física es farà preferentment al pati, però es podrà fer 

al gimnàs si l’activitat ho requereix i sempre amb la mascareta 

posada; l’educació física, si es fa al pati i amb grup estable, la 

mascareta no serà necessària. 

Criteris d’heterogeneïtat. Per tal de recuperar els dos grups per 

nivell i donar a l’alumnat l’oportunitat d’establir nous vincles i 

relacions socials, s’ha fet barreja de grup als cursos: P3, P5, 2n, 3r, 

4t, 5è i 6è.  

Criteris d’inclusió. Pel principi d’inclusivitat i de mantenir el grup 

estable, caldrà fer la codocència dins de l’aula (1 professional 

estable del grup + 1 docent utilitzant la distància o mascareta per 

poder fer l’atenció educativa dins l’aula), o bé buscant un espai 

exclusiu per aquell grup de desdoblament si l’activitat ho 

requereix. Es mantenen les mateixes mesures de distància o la 

mascareta entre docent i alumnes, segons la normativa vigent.  

 

LLAR D’INFANTS 

Grup Professorat estable 

Estels Amparo García 

Llunes Anna García 

Sols Núria Sales 
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INFANTIL I PRIMÀRIA 

Grup 
Professorat estable 

 

P3B Mireia Garriga 

P4A Eva Aixendri 

P4B Neus Sampietro  

P5A Anna Granyó 

P5B Marga Rocas 

1rA Anna Macià 

1rB Maria Oñate 

2nA Carol Ramis 

2nB Marta Bernal 

3rA Mònica Muñoz 

3rB Sílvia Echeverri 

4tA Marta Cutillas 

4tB Natàlia Mateo 

5èA Bruno Granell 

5èB Laura Escañuela 

6èA Mª Reina Montoro 

6èB Sònia Guivernau 
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S’enumeren les activitats o matèries que estan subjectes a aquesta circumstància: 

DOCENT  ACTIVITAT O MATÈRIA  

Joan Antoni Alcázar Educació Física 

Fablab 

Amparo López Llengua castellana 

Mar Barberà Llengua Anglesa 

Anna Giribet Música 

Pepi Velázquez Llengua Anglesa 

Elísia Fernández-Díaz Matemàtiques en castellà 

Lybov Kozar Alemany 

Imma Garriga Plàstica  

Isabel Fuente Fablab 

Rosa Maria Badia Suport 

Ariadna Banzo Suport 

Cristina Martínez  Taller de càlcul 

Marta Pla Llengua catalana i religió  
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Organització de les entrades i sortides  

A continuació s’exposen quants llocs d’accés disposem al centre i quins grups hi 

accedeixen. Posem també l’horari d’entrada i de sortida de cada grup.  

El nostre centre està ubicat a la Rambla Ribatallada, 12.  Habilitem quatre accessos 

d’entrada i de sortida. Dividim els alumnes de forma que tenen accessos diferents en 

funció del grup. Cada tutor/a estarà a la porta en l’horari establert per recollir el seu 

alumnat. L’alumne s’haurà de posar el gel hidroalcohòlic que hi haurà a l’entrada i 

entrarà a l’escola amb la mascareta posada. El/la mestre/a, quan tingui tot el seu grup, 

accedirà a la seva aula pel circuit determinat, per deixar pas al següent docent. 

 

 ENTRADES I SORTIDES AL MATÍ I A LA TARDA 

GRUP 
PORTA D’ENTRADA I 

DE SORTIDA ENTRADA SORTIDA RESPONSABLE CIRCUIT 

P5A C/ Vinyoles 8:50 16:50 
Referent del grup 
en aquell moment 

Pujar escales 
principals ed. infantil 
i anar a  la classe 
P5A.  
La sortida es farà de 
la mateixa manera 
però a la inversa. 

P5B 
Rb/ Ribatallada (porta 
d'infantil) 8:50 16:50 

Referent del grup 
en aquell moment 

Pujar escales 
principals ed. infantil 
i anar a  la classe 
P5B.  
La sortida es farà de 
la mateixa manera 
però a la inversa. 

P4A C/ Vinyoles 8:55 16:55 
Referent del grup 
en aquell moment 

Pujar escales 
principals ed. infantil 
i anar a  la classe 
P4A.  
La sortida es farà de 
la mateixa manera 
però a la inversa. 

P4B 
Rbla/ Ribatallada (porta 
d'infantil) 8:55 16:55 

Referent del grup 
en aquell moment 

Pujar escales 
principals ed. infantil 
i anar a  la classe 
P4B.  
La sortida es farà de 
la mateixa manera 
però a la inversa. 

P3A 
Rbla/ Ribatallada (porta 
d'infantil) 9:00 17:00 

Referent del grup 
en aquell moment 

Pujar escales 
principals ed. infantil 
i anar a  la classe 
P3B.  
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La sortida es farà de 
la mateixa manera 
però a la inversa. 

1rA 
Rbla/ Ribatallada (porta 
principal) 8:50 16:50 

Referent del grup 
en aquell moment 

Anar directament a 
la classe de 1rA. La 
sortida es farà de la 
mateixa manera 
però a la inversa. 

1rB 
Rbla/ Ribatallada (porta 
principal) 8:50 16:50 

Referent del grup 
en aquell moment 

Anar directament a 
la classe de 1rB. La 
sortida es farà de la 
mateixa manera 
però a la inversa. 
 

2nA 
Rbla/Ribatallada (porta 
principal) 9:00 17:00 

Referent del grup 
en aquell moment 

Anar directament a 
la classe de 2nA per 
l’escala principal. La 
sortida es farà de la 
mateixa manera 
però a la inversa. 

2nB 
Rbla/Ribatallada (porta 
principal) 9:00 17:00 

Referent del grup 
en aquell moment 

Anar directament a 
la classe de 2n B. La 
sortida es farà de la 
mateixa manera 
però a la inversa. 

3rA 
Rbla/Can Mora (porta 
pati gran) 9:00 17:00 

Referent del grup 
en aquell moment 

Anar directament a 
la classe de 3rA per 
l’escala principal. La 
sortida es farà de la 
mateixa manera 
però a la inversa. 

3rB 
Rbla/Can Mora (porta 
pati gran) 9:00 17:00 

Referent del grup 
en aquell moment 

Anar directament a 
la classe de 3rB per 
l’escala principal. La 
sortida es farà de la 
mateixa manera 
però a la inversa. 

4tA 
Rbla/Can Mora (porta 
pati gran) 9:00 17:00 

Referent del grup 
en aquell moment 

Anar directament a 
la classe de 4tA per 
l’escala interior. La 
sortida es farà de la 
mateixa manera 
però a la inversa. 

4tB 
Rbla/ Can Mora (porta 
pati gran) 9:00 17:00 

Referent del grup 
en aquell moment 

Anar directament a 
la classe de 4tB per 
l’escala interior. La 
sortida es farà de la 
mateixa manera 
però a la inversa. 

5èA 
Rbla/ Can Mora (porta 
pati gran) 8:50 16:50 

Referent del grup 
en aquell moment 

Anar directament a 
la classe de 5èA per 
l’escala interior. La 
sortida es farà de la 
mateixa manera 
però a la inversa. 
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5èB 
Rbla/ Can Mora (porta 
pati gran) 8:50 16:50 

Referent del grup 
en aquell moment 

Anar directament a 
la classe de 5èA per 
l’escala principal. La 
sortida es farà de la 
mateixa manera 
però a la inversa. 

6èA 
Rbla/ Can Mora (porta 
pati gran) 8:50 16:50 

Referent del grup 
en aquell moment 

Anar directament a 
la classe de 6èA per 
l’escala principal. La 
sortida es farà de la 
mateixa manera 
però a la inversa. 

6èB 
Rbla/ Can Mora (porta 
pati gran) 8:50 16:50 

Referent del grup 
en aquell moment 

Anar directament a 
la classe de 5èB per 
l’escala interior. La 
sortida es farà de la 
mateixa manera 
però a la inversa. 

En qualsevol cas, 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. 
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 ENTRADES I SORTIDES AL MIGDIA 

GRUP 
PORTA 

SORTIDA SORTIDA RESPONSABLE 
PORTA 

ENTRADA ENTRADA 
RESPONSA

BLE CIRCUIT 

P5A, P5B, 
P4A, P4B, 

P3 

Rbla/ 
Ribatallada 
(porta 
d'infantil) 12:50 Juanita 

Rbla/ 
Ribatallada 
(porta 
d'infantil) 14:55 

Referent 
del grup en 

aquell 
moment 

Sortida i entrada 
per la porta 
d’ed.infantil. 

1rA, 1rB, 
2nA, 2nB 

Rbla/ 
Ribatallada 
(porta de 
principal) 12:50 Paqui 

Rbla/ 
Ribatallada 
(porta 
principal) 14:55 Paqui 

Sortida i entrada 
per la porta 
principal. 

3rA, 3rB, 
4tA, 4tB 
5èA, 5èB 
6èA, 6èB 

Rbla/ 
Ribatallada 
(porta 
principal) 13:00 Paqui 

Rbla/ 
Ribatallada 
(porta 
principal) 14:55 Paqui 

Acompanyats pel 
referent que en 
aquell moment 
estigui amb el 
grup, sortida per 
la porta principal, 
baixant les escales 
principals, des de 
la classe. 
L’entrada es farà 
de la mateixa 
manera però a la 
inversa i els nens 
pujaran sols. 

Recordeu que en qualsevol cas, per garantir les mesures de prevenció en els 

desplaçaments pel 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, al menjador i al pati,  a banda de procurar mantenir el 1,5 metres de 

distància de seguretat. 

Organització de l’espai d’esbarjo 
 

GRUP HORARI ESPAIS 

P3, P4A i P4B 10:00 a 11:00 Pati infantil 

P5A i P5B 11:00 a 12:00 Pati infantil 

1rA i 1rB 10:30 a 11:00 Pati de dalt.  

2nA i 2nB 11:00 a 11:30 Pati de dalt. 
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3rA i 3rB 10:30 a 11:00 Pati gran 

4tA i 4tB 10:30 a 11:00 Pati gran 

5èA i 5èB 11:00 a 11:30 Pati gran 

6èA i 6èB 11:00 a 11:30 Pati gran 

 

Si els grups bombolla es barregen, s’ha de portar la mascareta, si no es poden treure la 

mascareta al pati.  

Relació amb la comunitat educativa  

Reunions de grups:  

Farem la primera reunió de pares de forma presencial mantenint la distància de 

seguretat de 1,5 m de distància i amb mascareta. Les primeres reunions es faran totes 

abans de l’inici escolar.  

Reunions individuals de seguiment:  

El seguiment amb les famílies el farem preferentment presencialment, mantenint les 

mesures de seguretat. En funció de la situació de pandèmia i si la família pot, es podran 

fer per videotrucada. 

Reunions de consell escolar: 

Les comunicacions es seguiran fent per correu electrònic i les reunions es faran de forma 

presencial, mantenint la distància de seguretat de 1,5 m de distància i amb mascareta. 

En funció de la situació de pandèmia es podran fer per videotrucada. 
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Servei de menjador 

A l’espai de menjador els grups estables han de mantenir-se i garantir que hi hagi una 

distància de seguretat respecte altres grups estables. 

MENJADOR INFANTIL - GRUPS P3, P4 I P5 

 

P3 Menjador Classe 

 12:50 Fins a 14:55 

P4 i P5 Menjador Pati INFANTIL 

 12:50 Fins a 14:55 

 

PRIMER TORN   

1r Menjador Pati de dalt 

 13:00 a 14:00 14:00 a 15:00 

2n i 3r Menjador Pati gran 

 13:00 a 14:00 14:00 a 15:00 

 

SEGON TORN   

4t, 5è i 6è Pati gran Menjador 

 13:00 14:00 14:00 a 15:00 

 

Extraescolars i acollida matinal  

Les activitats extraescolars i l’espai d’acollida, quan suposin una barreja d’alumnes dels 

diferents grups estables, caldrà fer-les aplicant la distància de seguretat o utilitzant la 

mascareta.  

Caldrà preveure el trasllat dels alumnes des del lloc de l’activitat extraordinària a l’aula 

del grup estable, sobretot en el cas dels alumnes més petits que hauran d’anar 

acompanyats del monitor referent de cada activitat, que els haurà d’anar a buscar a la 

classe abans de l’hora de sortida. En tot cas, durant aquests trasllats sempre caldrà 

portar mascareta. 

L’acollida matinal es farà preferent al pati de primària i la porta d’entrada serà per la 

rambla de can Mora. En el cas de pluja, l’acollida es farà al gimnàs.  

Les activitats extraescolars que es durant a terme seran: 
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Reunions dels òrgans unipersonals i col·lectius de coordinació i govern  

Les reunions seran en 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  

Reunions d’ERTI Planificació Presencial Dues per setmana 

Reunió de nivell Planificació Presencial Una per setmana 

Reunió d’equips Planificació Presencial o telemàtic Una per setmana 

Reunions de  claustre Planificació Presencial o telemàtic Una per setmana 
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Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas de covid-19  

Requisits d’accés als centres educatius 

La família / els tutors han de verificar, abans d’anar al centre educatiu, l’estat de salut 

del seu fill o filla i comprovar que no té una temperatura superior als 37,5ºC ni presenta 

com a novetat cap altre dels símptomes més freqüents de la covid-19:  

- Febre o febrícula > 37,5ºC  

- Tos  

- Dificultat per respirar  

- Mal de coll*  

- Refredat nasal*  

- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

- Mal de panxa, amb vòmits o diarrea  

- Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)  

*El mal de coll i el refredat nasal (amb mocs o sense mocs) són molt habituals en infants. 

Només s’han de considerar símptomes potencials de covid-19 si també hi ha febre o 

altres símptomes dels que es recullen a la llista. La variant delta causa, amb més 

freqüència que les variants anteriors, rinorrea, odinofàgia i cefalea.  

Els alumnes o el personal del centre educatiu que presentin simptomatologia 

compatible amb la covid-19 i hagin tingut una infecció confirmada per SARS-CoV-2 els 

90 dies previs a l’aparició de la simptomatologia no s’han de considerar casos sospitosos 

de nou, tret que hi hagi prou indicis clínics que alertin d’una possible reinfecció.  

Els infants, adolescents o les persones adultes que es trobin en aïllament perquè han 

estat positius de covid-19 no poden anar al centre escolar.  

Tampoc no hi poden anar les persones sense la pauta de vacunació completa i que no 

han passat la covid-19 en els darrers 6 mesos, o que es troben en alguna de les situacions 

següents:  

- Estan a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra prova de diagnòstic molecular 

(excepte si ha estat un cribratge poblacional o un cribratge a tot el centre educatiu).  

- Conviuen amb una persona diagnosticada de covid-19.  
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- Conviuen amb una persona que està a l’espera del resultat d’una PCR o d’una altra 

prova de diagnòstic molecular perquè són un cas sospitós (no si es tracta d’un contacte 

estret asimptomàtic o s’ha fet una PCR per a cribratge).  

- Es troben en període de quarantena domiciliària perquè han estat identificades com a 

contacte estret d’alguna persona diagnosticada de covid-19.  

Sí que poden anar al centre educatiu els contactes de contactes estrets; és a dir, els 
infants o professionals de l’àmbit educatiu que conviuen amb una persona que està fent 
quarantena perquè és contacte estret d’un cas positiu. Per exemple, els fills de docents 
en quarantena i també els germans d’alumnes en quarantena poden fer vida normal, a 
diferència dels convivents d’un cas positiu.  

En cas que un alumne o alumna presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 

pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per coronavirus SARS-

CoV-2, cal valorar conjuntament amb la família/tutor, d’una banda, i l’equip pediàtric, 

de l’altra, les implicacions que pot comportar reprendre l’activitat educativa 

presencialment al centre educatiu. 

Gestió de casos 

El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 al centre és la direcció.  

Si una persona comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la covid-19 al 
centre educatiu:  
 
- cal portar-la a un espai separat, d’ús individual i ben ventilat, i s’ha de contactar amb 
el director o la directora del centre educatiu;  

- sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, cal col·locar una 
mascareta quirúrgica tant a la persona que ha iniciat els símptomes –si té més de 2 anys– 
com a la persona que l’acompanya perquè es tracta d’un menor o d’una persona amb 
un estat de salut que no permet deixar-la sola;  

- si no es pot posar una mascareta quirúrgica (infants molt petits, persones amb 
problemes respiratoris, persones amb dificultats per treure’s la mascareta per elles 
mateixes o persones amb alteracions de la conducta que en fan inviable l’ús), la persona 
acompanyant, si no està vacunada (si bé cal prioritzar que n’estigui) s’ha de protegir amb 
una mascareta FFP2 sense vàlvula, una pantalla facial i una bata d’un sol ús. El centre ha 
de disposar d’un estoc d’aquest material per a les situacions en què calgui un equip de 
protecció individual (EPI) per atendre un cas sospitós;  

- si la persona presenta símptomes greus (dificultat per respirar; afectació de l’estat 
general per vòmits o diarrea molt freqüents; dolor abdominal intens; confusió; 
tendència a adormir-se...) cal trucar al 061.  
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A continuació, el director o directora del centre educatiu ha de dur a terme les 
actuacions següents:  
 
- Si es tracta d’un alumne o alumna, ha d’establir contacte immediat amb la família de 
l’infant o adolescent perquè vingui a buscar-lo.  
 
Recomanar a la persona amb símptomes o a la família (en el cas que es tracti d’un 
menor) que contacti amb el seu centre d’atenció primària de referència, preferentment 
el CAP del sistema públic de salut de referència, ja que així es facilita la traçabilitat del 
contagi i el seguiment epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.  
 
Si la simptomatologia s’inicia fora de l’horari escolar o en dies no lectius, la família o la 
persona amb símptomes ha de contactar amb el seu CAP de referència o, fora de l’horari 
del CAP, amb els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), per valorar la situació i 
fer les actuacions necessàries. 

Detecció de possibles casos per simptomatologia compatible amb la covid-19 

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 

TERRITORIALS, Equip 

RECO i a les famílies 

Infantil i Primària  Sala de visites A (la 

que té finestra) 

Paqui Paqui Direcció 

 

Ventilació, neteja i desinfecció 

L’escola disposa d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les 

característiques del centre.  

D’acord amb l’evidència científica més recent, la ventilació és una de les principals 

mesures de prevenció de contagis en espais interiors. Per això, cal seguir curosament 

les orientacions de ventilació. 

La nova evidència mostra que la via de transmissió a través de les superfícies és molt 

menys rellevant del que s’havia considerat inicialment. Per aquest motiu, durant el curs 

2021-2022 no serà necessària l’aplicació dels protocols de neteja establerts per al curs 

2020-2021. La neteja i la posterior desinfecció d’espais s’ha de fer amb una periodicitat 
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diària al final de la jornada, procurant incidir més en aquelles superfícies de contacte 

habitual. 

Les zones exteriors són espais de baix risc de transmissió del coronavirus. Per aquest 

motiu, s’utilitzaran l’espai del pati per a la realització d’aquelles activitats puguin fer-se 

a l’aire lliure. 

Concrecions per a l’educació infantil  

Pla d’acollida de l’alumnat d’educació infantil 

La reunió de pares d’educació infantil es farà presencialment el dia 6 de setembre a les 

18:00h. A més, es faran reunions presencials en grups reduïts de 5 famílies com a màxim 

(el nen/a amb un dels dos progenitors) prèviament acordades amb la tutora, el dia 10 

de setembre. 

A P3, durant els primers dies hi haurà dues mestres a l’aula.  

L’horari d’entrada de P3, de P4 i de P5 serà a les 9:00, a les 8:55 i a les 8:50 

respectivament des del primer dia. Les famílies no podran accedir a dins l’escola. Hauran 

d’acomiadar-se dels nens/es fora del centre i la mestra els rebrà a la porta d’entrada, on 

faran la fila per poder anar a la classe. 

Excepcionalment, un familiar de l’alumne de P3 podrà accedir al matí fins a la porta de 

la classe, durant els tres primers dies.  

Tots els alumnes hauran d’entrar a l’escola amb la mascareta i no se la podran treure 

fins que arribin a les seves respectives aules. Sempre es mantindrà la distància de 

seguretat d’1,5 metres entre els grups a les escales. 

 

Pla de treball del centre educatiu en confinament  

El pla de confinament a educació infantil serà el mateix per a tots els grups.  

S’enviarà una graella amb la proposta d’activitats a fer durant els dies de confinament. 

 P3, P4 i P5 

MEETS 1 Meet cada dia a les 10:00h 

ACTIVITATS 

DIÀRIES 

2 propostes d’activitats cada dia. 

ENTREGUES 

DE TREBALL 

No fan entregues de treballs. 
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AVALUACIÓ 
● L’ensenyament a distància ha de permetre nous instruments 

d’avaluació com les connexions online, les observacions de 

les famílies, etc.  

● També haurien de ser elements d’avaluació nous aspectes 

com la puntualitat en les connexions, el compromís, 

l’autonomia mostrada, la participació, etc.  

● En el cas que els alumnes ensenyin en els Meets les activitats 

proposades,  es valorarà i es reforçarà positivament el seu 

esforç. 

Concrecions per a l’educació primària 

Pla d’acollida de l’alumnat d’educació primària 

Les reunions de 1r, 2n i 3r; 4t, 5è i 6è es faran els dies 7 i 8 de setembre respectivament. 

Totes les reunions es faran presencialment les 18:00h.  

A més, a primer es faran reunions presencials en grups reduïts de 5 famílies com a màxim 

(el nen/a amb un dels dos progenitors) prèviament acordades amb la tutora, el dia 10 

de setembre. 

 

Pla de treball del centre educatiu en confinament  

El pla de confinament a educació primària s’adapta a les característiques de cada edat. 

S’enviarà una graella amb la proposta d’activitats a fer durant els dies de confinament.  

 

 1r i 2n 3r i 4t 5è i 6è 

MEETS 2 Meets cada dia  3 Meets al dia Meets en horari 

complet  

 

 

ENTREGUES 

DE TREBALL 

Mínim 2 entregues de 

treballs  

Mínim 3 entregues de 

treballs  

Mínim 4 entregues de 

treballs 

AVALUACIÓ 
● Cal adaptar els criteris d’avaluació a la situació d’ensenyament a 

distància: alumnes i famílies han de saber com i quan seran avaluats.  

● L’ensenyament a distància ha de permetre nous instruments com les 

connexions online, les observacions de les famílies, etc. També altres 
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instruments clàssics com les tasques realitzades i retornades, 

qüestionaris, etc. Cal fer servir tots els recursos.   

● També haurien de ser elements d’avaluació nous aspectes com la 

puntualitat en les connexions, el compromís, l’autonomia mostrada, 

la participació, etc.  

● Cal fer un retorn personalitzat amb els alumnes de les tasques 

acordades, bé via Meet o bé Clickedu. 

● Totes les activitats realitzades poden ser elements d’avaluació i 

poden ajudar a l’alumnat. Caldrà decidir com les avaluarem i quin pes 

tindran dins de la globalitat de la nota de l'avaluació (criteris 

d’avaluació). 

 

Concrecions per a l’educació infantil i primària 

Tot i que en el pla de confinament d’educació infantil i primària hi hagi punts diferents, 

hi ha alguns aspectes que s’han de considerar en ambdues etapes educatives: 

● En cas de confinament, tots els nens/es s’emportaran a casa els llibres que 

tinguin a l’escola. 

● Totes les entregues de treball es faran via Clickedu. 

● La graella es continuarà enviant pel Clickedu i també es pot penjar al suro, a 

dinàmica de grup. 

● Es farà ús d’eines digitals i altres recursos oferint propostes d’activitats més 

interactives. 

● Es faran les tutories que ja estaven concertades via Meet i se’n concertaran de 

noves. 

● Es mantindran les reunions de claustre, d’equip  i les reunions de nivell, via Meet. 

● En el cas que alguna família i/o alumne/a necessitin Meets individuals es faran 

igual que atendríem a les famílies a l’escola. 

● Tot i que és preferible que els Meets es facin en grups reduïts, cada mestre 

decidirà com prefereix organitzar-se, tenint en compte l’edat, el grup i la 

dinàmica que durà a terme.  

 
 

 

 


