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12. Objectius específics curs 2020 - 2021 

Atès que el curs 2019 - 2020 ha finalitat en un context de pandèmia, en la nostra Programació                  

General Anual del curs 2020 - 2021 es fa èmfasi especial en els següents punts: 

12.1 Educació i acompanyament emocional de l’alumnat  

Cal tenir en compte que la situació viscuda ha estat excepcional i marca un nou context per a la                   

totalitat de l’alumnat, afectant a tots els membres de la comunitat educativa independentment de              

la vulnerabilitat de base que presentaven. Tot i això, aquesta situació ha comportat major              

afectació en aquells casos que presentaven problemàtiques socials o emocionals i per aquest             

motiu cal prendre consciència que calen intervencions transversals i consistents a tots els nivells              

educatius. 

Abans d’iniciar aquest curs 2020 - 2021 es tindrà en compte un aspecte important: l’anticipació. Es                

faran reunions prèvies a l’inici de curs tant amb el professorat com amb l’alumnat i les famílies per                  

tal d’explicar molt bé les peculiaritats del nou curs. Això farà que ens puguem anar preparant pel                 

nou context educatiu. 

Previ a l’inici de curs, també, es realitzaran formacions al professorat amb els següents objectius: 

- Treball de les emocions en l’alumnat a partir de les habilitats per la vida per part de la                  

formadora del Dipsalut.  

- Treball dels recursos disponibles per treballar l'acompanyament emocional que ofereix          

Dipsalut.  

- Treball de l’observació a l’alumnat mitjançant els signes d’alerta que hem de tenir presents              

per tal de ser fàcilment reconeguts i poder intervenir-hi. Cal comentar, però, que aquests              

signes poden mantenir-se durant un mes i mig aproximadament i cal estar en observació. Si               

s’allarguen d’aquest termini, però caldrà desenvolupar una intervenció específica.         

Formació per part del DOIP del centre. Adjuntarem a la reunió de diversitat d’inici de curs                

el document “Intervenció en nens i nenes de 3 a 18 anys” i s’explicarà detalladament.  

- Treball del banc de recursos que dissenyarà el DOIP d'accés per tot el professorat per tal de                 

realitzar un bon acompanyament emocional a la totalitat de l’alumnat.  
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Alhora, es realitzarà una formació a les famílies en aquesta mateixa línia per tal que puguin                

entendre les peculiaritats a nivell emocional dels seus fills i filles en la nova incorporació al centre                 

educatiu.  

Una vegada s’inici aquest curs 2020 es crearà la Comissió COVID que en formaran part els                

integrants de la CAD (Comissió d’Atenció a la Diversitat) i la Mª Teresa Font com a responsable                 

COVID del centre i es reunirà de forma quinzenal per treballar els diferents aspectes relatius a                

aquesta situació.  

A nivell concret, el professorat seguirà les següents pautes: 

- Molta importància dels hàbits i de les rutines. Prendrà molta rellevància tenir en compte              

que aquest alumnat ve d’un període que pot no haver tingut una estabilitat i això li pot                 

comportar una major dificultat a l’hora de l’adaptació a la nova situació. Així doncs, caldrà               

posar molt d’èmfasi a l’adquisició d’aquests nous hàbits i rutines per tal d’assegurar-los             

com a base per construir els nous aprenentatges.  

- A nivell de comportament, l’alumnat pot presentar un seguit de simptomatologia a la qual              

estar alerta segons l’edat. Veure document “Intervenció en nens i nenes de 3 a 18 anys”.  

S’han planificat espais concrets a cada curs i etapes per poder treballar aquest acompanyament              

emocional a través d’un seguiment proper, dinàmiques, etc. S’organitza de la següent manera: 

- Infantil: Seguiment emocional dins l’espai “Fins demà” a través del treball projectiu            

de diferents recursos.  

- Primària: seguiment emocional dins de la matèria d’Educació en valors. Es farà            

seguiment en grup reduït. A més a més, en els cursos de 4t, 5è i 6è a les hores de                    

tutoria es faran sessions mensuals basades amb el Projecte Escolta’m.  

- Secundària: el treball del Seguiment emocional serà través del seguiment          

individualitzat del tutor/a, programa Sigues Tu a les tutories, bancs de recursos i             

actuacions puntuals basades en el Projecte Escolta’m: 

- 1r ESO: seguiment emocional dins de la matèria d’Habilitats personals i           

tutories. Es farà seguiment en grup reduït.  
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- 2n ESO: seguiment emocional dins de la matèria de Comunicació i Veu i             

tutories. Es farà seguiment en grup reduït.  

- 3r ESO: seguiment emocional dins de la matèria de Tutoria. En aquest cas es              

farà de forma quinzenal i s’alternarà amb les dinàmiques del Dipsalut i amb             

l’orientació.  

- 4t ESO: seguiment emocional dins de la matèria de Tutoria. En aquest cas es              

farà de forma mensual ja que tenen el suport d’un docent durant una hora i               

mitja i  s’alternarà amb les dinàmiques del Dipsalut i amb l’orientació.  

 

A secundària es treballarà a partir de les bases del projecte Escolta’m, que es basa en trobar un                  

espai compartit entre el docent i l’alumnat, on parlen els alumnes i els docents escolten. La relació                 

ha d’estar fonamentada a partir de la confiança, una mirada capacitadora i una gestió relacional               

basada en el reconeixement i identificació de cadascun dels alumnes del grup-classe.  

 

Els objectius del projecte són: estructurar espais que afavoreixin altres formes de relació,             

complicitat i empatia mútua entre tutor i alumne, construir un bon clima emocional i de motivació                

per aprendre i treballar en el grup classe i afavorir una millor vinculació educativa afectiva i                

creadora de resiliència. A nivell més específic es pretén desenvolupar habilitats de comunicació i              

relació entre iguals, promoure activitats educatives d’interacció positiva amb tot l’alumnat,           

millorar les relacions entre el professorat, l’alumnat i les seves famı́lies, fer emergir a l’alumnat               

factors de resiliència i proporcionar eines de treball i de auto- reflexió al professorat.   

 

Cal fer especial menció també la represa del programa #aquiproubullying on s’hauran de definir              

els objectius. Aquest curs ens centrarem en poder fer un treball exhaustiu del ciberassetjament,              

que entrarà dins del programa de Cultura Digital a primària i secundària.  

 

Finalment, des del DOIP es promocionarà un banc de recursos pel professorat i les famílies per                

etapes per tal de realitzar un suport al seguiment emocional de l’alumnat del centre. El banc de                 

recursos pel professorat estarà a la carpeta DRIVE de cada etapa, dins la carpeta de DIVERSITAT.                

Pel que fa a les famílies es proporcionarà el banc de recursos que disposem a través del Sigues tu                   

del Dipsalut.  
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12.2 Acció tutorial i orientació  

Volem posar èmfasi a l’acció tutorial i l’orientació i en col·laboració amb les famílies, amb la                

incorporació d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns familiars, més enllà de la             

bretxa digital, i abordar les necessitats educatives i les dificultats d’aprenentatge.  

A primària hem introduït dins de l’horari una hora de tutoria setmanal amb l’objectiu de poder fer                 

un bon acompanyament emocional i treballar les habilitats que es generen d’aquesta situació de              

pandèmia de la COVID-19. Al ser el mateix tutor/a que realitza aquesta hora de tutoria, pot                

desplegar aquest seguiment individualitzat de l’alumnat. 

A secundària el tutor/a té una hora de tutoria setmanal en la que es continuaran treballant les                 

habilitats per la vida amb el programa Sigues Tu del Dipsalut que ha tingut una valoració molt                 
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positiva i veiem més encertat que mai continuar posant èmfasi en aquest aspecte. Alhora, els               

tutors/es es coordinaran amb els professors/es que realitzen els seguiments emocionals de            

l’alumnat per tal de poder desenvolupar de forma conjunta el seguiment individualitzat. Cal tenir              

en compte, també que a 3r d’ESO, durant el primer trimestre, està pactada la formació               

“Revoluciona el Gènere” per a l’alumnat.  

Cas especial és el de 3r i 4t d’ESO on, a més a més del treball esmentat, es realitza una                    

programació específica dedicada a l’orientació acadèmica i personal de l’alumnat per tal de             

facilitar la tria d’itineraris durant els següents cursos.  

12.3 Aprenentatge autònom i creatiu 

Hem tingut en compte un impuls de l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, amb                

propostes que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar             

l’alumne a autoregular-se. Tot això, incidint tant en els processos cognitius com en els factors               

socioemocionals de l’aprenentatge.  

A infantil i primària s’han fet diferents propostes de manera diària i setmanals per tal que els                 

alumnes puguin escollir les diferents activitats segons els seus interessos. A la vegada a primària               

també s’ha fet propostes d’enriquiment a aquells alumnes que ho requereixen per així poder              

potenciar els seus talents i a la vegada seguir-los treballant des de casa. 

A secundària es potencia l’autonomia i la creativitat de l’alumnat des de dos enfocaments              

diferents. 

Per una banda, en el treball diari, els docents inicien les classes fent la proposta de treball per                  

video classe, resolent dubtes i donant les indicacions pertinents. A partir d’aquí s’inicia una estona               

de treball en que cada alumne ha d’utilitzar la informació i les eines necessàries de forma                

autònoma i creativa per resoldre l’activitat de la matèria en el dia. 

Per altra banda, es fan propostes d’enriquiment en el marc de cada matèria. D’aquesta forma               

s’aconsegueix que l’alumnat tingui la possibilitat d’aprofundir en els temes en que mostra més              

interès i a la vegada potenciar el treball diferenciat segons les capacitats de l’alumnat. En aquest                

sentit també pren molta rellevància la gestió del temps i la presa de decisions de forma autònoma                 

per part de l’alumnat.  
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12.4 L’impuls de la cultura digital 

En la planificació del curs 2020-2021 s’ha tingut en compte la necessitat de garantir la incorporació                

d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i dels alumnes, prioritzant aquells              

amb una baixa capacitació digital. El Pla TAC incorpora les actuacions específiques que es duran a                

terme per assolir els objectius  proposats. 

Pla TAC del centre: 

● S’ha realitzat una diagnosi de les TAC al centre en tots els seus vessants (infraestructures i 
equipaments, didàctico-pedagògics i organitzatius) per tal de tenir indicacions clares dels 
punts forts i febles.  

-Formularis professorat i famílies. 

-Infraestructures:Facilitar l‘accés als equipaments digitals del centre als alumnes 
amb risc d’exclusió digital 

-Preveure l’equipament personal en préstec per als alumnes que ho requereixin. 

-Formacions pel professorat i les famílies. 

● Definim les característiques dels serveis digitals del centre per tal de garantir-ne 
l'accessibilitat de tota la comunitat educativa. (Gestió de la comunicació telemàtica) 

-Consensuar la concreció de les aplicacions, eines i metodologies emprades a cada 
nivell educatiu. 

-Generar una estratègia informativa clara  definint quins canals digitals utilitza el 
centre per comunicar-se amb la comunitat educativa i qui és la persona o persones 
responsables de gestionar-los 

● Revisar el compliment de les instruccions del Departament d'Educació pel que fa a la 
protecció de dades personals i de la propietat intel·lectual en els entorns digitals del centre. 

-Actualitzar els models d’autoritzacions als documents que les famílies han de signar 
a l’inici de curs sobre els usos digitals (autorització per a l'ús d'aplicacions i serveis 
del web 2.0 i per a l'ús d’imatges, publicació de dades de caràcter personal i de 
materials que elabora l’alumnat) 

● Proporcionar formació i assessorament al professorat respecte  la creació i ús d'activitats 
TAC per aplicar-les a la seva tasca docent. 

-FORMACIÓ PROFESSORAT: Es programaran sessions de formació i totes les píndoles 
quedaran recollides com un repositori en un sites al que tindran accés. 

-S’oferiran orientacions sobre Internet Segura i gestió del temps. 

● Proporcionar formació i assessorament a les famílies respecte a les eines digitals per tal d’ 
implicar-les en el procés d'aprenentatge de l’alumnat. 
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-FORMACIÓ FAMÍLIES: Es programaran sessions de formació tant d’usos digitals com 
d’Internet Segura i gestió del temps a més totes les píndoles quedaran recollides en 
un sites al que tindran accés. 

● Programa Mòbils.edu  

 

A partir del curs 20-21 s’estableix una franja setmanal a totes les etapes educatives de               
“Cultura Digital” per tal d’afavorir i fomentar la competència digital de l’alumnat. Es             
revisarà la seqüenciació d’aquesta competència a les diferents àrees curriculars i tenint en             
compte els diferents nivells educatius es programaran sessions per tal d’assegurar que es             
treballen totes les dimensions. 

Possible seqüència: 

Infantil - 2n cicle : Treball transversal de la competència digital amb l'ús de l’ipad i treball de 
robòtica setmanalment.  

Primària:  Treball transversal de la competència digital a totes les matèries + 3h setmanals 
de cultura digital durant un trimestre. 

Sessió 1. IPAD  

D1. Dimensió instruments i aplicacions 

D2. Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i             
d’aprenentatge. 

D3. Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració. 
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  Sessió 2. Info/robòtica 

D1. Dimensió instruments i aplicacions 

D2. Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de           
treball i d’aprenentatge. 

D3. Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració. 

            Sessió 3. PDI 

D4. Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital 

Secundària (1r, 2n i 3r ESO): Treball transversal de la competència digital a totes les 
matèries + 0.5h setmanal durant tot el curs dins la matèria de tecnologia 

Es treballarà: 

D2. Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i             
d’aprenentatge.  

D3. Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració. 

D4. Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital. 

-Estratègies de recerca d’informació. 

-Propietat intel·lectual. 

-Referenciar materials. 

-Plagi i honestedat acadèmica. 

-Despertar l’esperit crític i fomentar un ús responsable de la tecnologia, dels mitjans 
de comunicació i de les xarxes socials 

Secundària (4t ESO): Sessions de tutoria 

D2. Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i             
d’aprenentatge.  

D4. Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital. 

-Estratègies de recerca d’informació. 

-Propietat intel·lectual. 

-Referenciar materials. 

-Plagi i honestedat acadèmica. 

-Impulsar bons hàbits en el consum audiovisual EduCAC 
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Secundària (Batx): Workshop 

D2. Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i 
d’aprenentatge. 

D4. Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital. 

-Estratègies de recerca d’informació. 

-Propietat intel·lectual. 

-Referenciar materials. 

-Plagi i honestedat acadèmica. 

-Seguretat a la xarxa: Miniops IOC  

 

12.5 Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com a un element clau per                

l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la transformació del sistema.  

- TRAMS 

- Laboratori de Transformació Educativa 

A partir del curs 2020-2021 se seguirà participant a través del LTE a les xarxes i sessions                 

d’intercanvi d’experiències amb docents d’altres centres. 

En aquest sentit, des del LTE es proposen formacions, fòrums, seminaris o sessions virtuals              

entre altres. 

 

 

 

 

 

 

13. RESUM MESURES DE PREVENCIÓ 
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