
PARCIAL

ORGANITZACIÓ  
TANCAMENT 



 

11. Organització en cas de confinament parcial o tancament del centre 

- L’ensenyament serà presencial per a tots els alumnes de tots els ensenyaments del centre.  

- En cas de confinament parcial o tancament del centre es tindran en compte els següents               

aspectes segons etapes educatives: 

11.1 Gestió de la comunicació telemàtica 

11.2 Pla de treball del centre educatiu en confinament 

a) INFANTIL: 
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Etapa Curs Usuaris 
alumnes 

Usuaris 
mares i 
pares 

Estructuració 
de treball a 

casa 

Comunicació 
amb 

l’alumne/família 

Eportfoli Informació 
del grup 

LLAR 
 

INFANTIL 

Llar 1  Clickedu Site llar Correu   

P3  Clickedu Classroom Correu   

PRIMÀRIA De 1r a 
6è  

Correu  
G Suite 

Clickedu Classroom Correu  Site 
primària 

 
SECUNDÀRIA 

De 1r a 
4t 

Correu 
GSuite 

Clickedu 

Clickedu Classroom Correu Site 
individual 

Site 
Projectes 

Nivell 
educatiu 

Mètode de treball i recursos didàctics 
previstos 

Mitjà i periodicitat 
del contacte amb el 

grup 

Mitjà i periodicitat 
del contacte 

individual amb 
l’alumne/a 

Mitjà i 
periodicitat de 

contacte amb la 
família 

Llar A través SITE bit.ly/llarcee recursos, 
propostes i activitats. 

Videoconferència 
(meet) mensual. 

Videoconferència 
(meet) a demanda  

Videoconferència 
(meet) , segons 
demanda i/o 
necessitat. 
 

P3, P4, P5 Treball a través del classroom on es 
penjaran diferents propostes 
didàctiques. El seguiment es farà a 
través de les videoconferències (meet) 
amb l’alumnat i les famílies. 

Classroom i 
videoconferència 
(meet) diaris. 

Videoconferència 
(meet) a demanda  

Videoconferència 
(meet), segons 
demanda i/o 
necessitat. 



 

b)  PRIMÀRIA: 

 

A continuació, s’especifiquen els diferents plans realitzats per l’etapa de primària que es duran a 
terme segons les diferents circumstàncies. 
 
PLA A. PRESENCIAL  
Tots els grups estables segueixen el seu horari habitual de classe de forma totalment presencial a                

l’escola.  

 
PLA B. CONFINAMENT PARCIAL 

En el cas que un alumne/a doni positiu en COVID-19, s'aïllarà a casa el grup estable juntament                 

amb el seu tutor/a i l’especialista que ha entrat en aquest grup estable.  

Si aquest especialista fa una matèria dins d’un altre grup estable, es garantirà que durant aquells                

dies d’aïllament hi haurà una persona de guàrdia a l’aula i l’especialista farà la classe de manera                 

virtual des de casa fins que pugui retornar al centre.  
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Nivell 
educatiu 

Mètode de treball i recursos didàctics 
previstos 

Mitjà i 
periodicitat del 
contacte amb el 

grup 

Mitjà i 
periodicitat del 

contacte 
individual amb 

l’alumne/a 

Mitjà i 
periodicitat de 
contacte amb la 

família 

De 1r a 6è Treball a través del classroom on es       
penjaran diferents propostes didàctiques. El     
seguiment es farà a través de les       
videoconferències (meet) amb l’alumnat on     
s’aniran explicant les activitats i es resoldran       
els dubtes.  

Classroom i 
videoconferència 
(meet) diaris 
 
 

Videoconferència 
(meet) a 
demanda  

Videoconferència 
(meet) a 
demanda 

 
Nivell 

educatiu 

 
Línia de treball 

 
Realització de les classes  

Tutories individuals 
(alumne o família) 

1r a 6è 
 

CLASSROOM 
 
 

Classes online seguint l’horari habitual.  Quan sigui necessari 
 

 

Nivell 
educatiu 

 
Línia de treball 

 
Realització de les classes  

Tutories individuals 
(alumne o família) 

ESO CLASSROOM 
 
 

Classes online seguint horari de classe  Quan sigui necessari 
 

 



 

 

 
 
 
PLA C. CONFINAMENT TOTAL 
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Nivell 
educatiu 

 
Línia de treball 

 
Realització de les 

classes  

Tutories 
individuals 

(alumne o família) 

BATXILLER
AT I CFGM 

CLASSROOM 
 
 

Classes online seguint   
horari de classe  

Quan sigui 
necessari 

 
 

 
Curs 

 
Línia de treball 

 
Realització de les classes  

Tutories 
individuals  
(alumne o 

família) 

 
 
 

1r 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CLASSROOM 

 
 

Tasques setmanals amb connexió    
diària  
Cada tutor/a penja la programació     
setmanal al classroom el diumenge al      
vespre. D’aquesta manera, les famílies es      
poden organitzar en funció de la seva       
situació personal.  
 
El mestre/a de cada matèria es      
connectarà a través de videoconferència     
per explicar les activitats, tot seguint el       
seu horari de classe habitual.  
 
Dins de la programació setmanal ja      
s’indicarà a quines franges hi haurà la       
connexió del tutor/a i en quines altres no        
serà necessària (veure exemple) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Quan sigui 
necessari 

 
 

 
 
 

2n 
 
 

 

 
 

3r 
 

 

4t 
 
 

 
 
 

CLASSROOM 
 

Classes online  
 
El mestre/a de cada matèria es      
connectarà a través de videoconferència     



 

 
 
EXEMPLE PROGRAMACIÓ SETMANAL 1r, 2n i 3r  
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5è per explicar les activitats, tot seguint el       
seu horari de classe habitual. 
  

6è 

HORARI DILLUNS 
 

DIMARTS DIMECRES  DIJOUS DIVENDRES 

9 a 10:30h MATES 

 

MATES ÀMBIT LIN 

 

 

MATES ÀMBIT LIN 

 

 

10:30 a 11h PATI/DESCANS  

11 a 12:30h ANGLÈS ÀMBIT LIN 

 

 

 

PROJECTE ANGLÈS 

 

 

 

PROJECTE 

12:30 a 

14:30h  

MIGDIA  

14:30 a 

15:30h  

BLOC BLOC BLOC BLOC BLOC 

15:30 a 

16:30h  

EF PROJECTE 

 

 

EF PROJECTE ED. 

EMOCIONAL/ 

TUTORIA  



 

Connexió del mestre/a  
 

 
No connexió del mestre/a  
 

c) SECUNDÀRIA:  

 

d) BATXILLERAT I CICLES 
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Nivell 
educatiu 

Mètode de treball i recursos didàctics 
previstos 

Mitjà i 
periodicitat 
del contacte 
amb el grup 

Mitjà i 
periodicitat 
del contacte 

individual amb 
l’alumne/a 

Mitjà i 
periodicitat de 

contacte amb la 
família 

 
 
 

ESO 

Treball a través del classroom on es       
penjaran diferents propostes didàctiques.  
El seguiment es farà a través de les        
videoconferències (meet) amb l’alumnat    
on s’aniran explicant les activitats i es       
resoldran els dubtes. S’ha fet un horari       
per tal de treballar al llarg de tota la         
setmana els diferents àmbits.  

Classroom i  
videoconferènci
a (meet) diaris 
 
Tutoria grup  
(setmanal) 

 
 
Videoconferènci
a (meet) a   
demanda 

 
 
Videoconferència 
(meet) a  
demanda 

 
 
 
 

BATX 

 El seguiment amb l’alumnat es 
farà a través de les 
videoconferències (meet)diàries 
on es faran classes de les 
diferents matèries segons horari 
establert i les tasques 
encomanades es penjaran al 
classroom i seran retornades amb 
una valoració qualitativa i 
quantitativa. 

Classroom i 
videoconferènc
ia (meet) diaris 
 
tutoria grup 
(setmanal) 

Videoconferèn
cia (meet) 
mensual 

Videoconferèn
cia (meet) 
trimestral 

 
 
 
 

CFGM 

Treball a través del classroom on 
es penjaran diferents propostes 
didàctiques. El seguiment es farà 
a través de les videoconferències 
(meet) amb l’alumnat on s’aniran 
explicant les activitats i es 
resoldran els dubtes. S’ha fet un 
horari per tal de treballar al llarg 
de tota la setmana els diferents 

Classroom i 
videoconferènc
ia (meet) diaris 
 
tutoria grup 
(setmanal) 

Videoconferèn
cia (meet) 
mensual 

Videoconferèn
cia (meet) 
trimestral. 



 

 

CRITERIS D’AVALUACIÓ: 

ESO i CFGM: 

 Es valoraran les tasques setmanals tenint en compte: 

●        Puntualitat i continuïtat en el lliurament 

●        Correcció i qualitat de les tasques 

BATXILLERAT: 

Es valoraran les tasques realitzades tenint en compte: 

●        Puntualitat i continuïtat en el lliurament 

●        Correcció i qualitat de les tasques 

●        Assistència a les classes en línia i intervencions realitzades  

●        Controls en línia 

L’avaluació de les matèries serà contínua, es valoraran en un 30% les tasques presentades i un 70%                 

els controls virtuals.  
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mòduls. 


