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Protocol d’organització pedagògica dels 
confinaments parcials per casos de Covid-19 

 

 

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA 
 
A Educació Infantil i Primària hem organitzat les programacions de les diferents àrees durant 

tot aquest curs escolar, tant si les classes les fem presencialment com de forma virtual. 

Pensem que aquest és un mètode que ens permetrà gestionar l’alternança dels dos models 

d’ensenyament-aprenentatge d’una manera fàcil i organitzada per a les famílies. 

 

 
 
EDUCACIÓ INFANTIL 
 
Alguns/algunes alumnes confinats preventivament: 
 

• El/la tutor/tutora es posarà en contacte amb la família i li proposarà diverses 

activitats pedagògiques que li enviarà a través del correu electrònic dels pares. 
 

• Hi haurà un temps de connexió al llarg de la setmana entre l’alumne/alumna confinat 

i la classe per fer un treball més emocional i facilitar el contacte amb el grup. La 

connexió serà per la plataforma Zoom, i s’hi accedirà des del correu electrònic dels 

pares Hi haurà una sessió setmanal amb el grup a l’hora de l’Emociona’t i una sessió 

amb la tutora. 
 
Un grup sencer confinat preventivament (alumnes i tutors/tutores en aïllament domiciliari): 
 

• Organitzarem els dies de quarantena a partir d’unes tasques enviades per la plataforma 

Alexia  i de dues connexions per Zoom al dia i s’hi accedirà des del correu electrònic 

dels pares. 
 

• El/la tutor/tutora i els/les mestres del grup estable, si poden teletreballar, seguiran 

l’organització de les tasques i faran les connexions acordades. 
 
Un/Una mestre/mestra confinat preventivament (en aïllament domiciliari i el grup és a 
l’escola): 
 

• En aquesta classe hi haurà un/una mestre/mestra substitut que serà el responsable de 

la gestió de totes les activitats de l’aula amb el suport i seguiment de la Coordinació de 

Cicle. 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
Alguns/algunes alumnes confinats preventivament: 
 

• El funcionament serà el mateix que fèiem fins ara quan un/una alumne/alumna estava 

malalt. Cada tutor/tutora es posarà en contacte amb la família i li enviarà activitats per 

correu electrònic seguint la programació setmanal. 
 

• Hi haurà  una connexió al llarg de la setmana entre l’alumne/alumna confinat i la classe 

per fer un treball d’acompanyament emocional, es farà a l’hora de l’Emociona’t i una 

connexió amb la tutora pel seguiment de les tasques. La connexió será per la 

plataforma Zoom i s’hi accedirà amb el correu electrònic. 

• El/la tutor/tutora al llarg de la setmana s’anirà posant en contacte amb l’alumne/alumna 

per fer un seguiment de les activitats proposades. 
 
Un grup sencer confinat preventivament (alumnes i tutors/tutores en aïllament domiciliari): 
 

• Organitzarem el temps de quarantena a partir d’unes tasques enviades per la plataforma 

Alexia i de diferents connexions al dia per Zoom. Es faran dues connexions al matí i una 

per la tarda i a les quals s’hi accedirà pel correu electrònic. 
 

• El/la tutor/tutora i els/les mestres del grup estable, si poden teletreballar, seguiran 

l’organització de les tasques i faran les connexions acordades. 
 
Un/Una mestre/mestra confinat preventivament (en aïllament domiciliari i el grup és a 
l’escola): 
 

• En aquesta classe hi haurà un/una mestre/mestra substitut/substituta que serà el 

responsable de la gestió de totes les activitats de l’aula amb el suport i seguiment de 

la Coordinació de Cicle. 
 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 
 
Alguns/algunes alumnes confinats preventivament:  

 

 

• El tutor o la tutora comunicarà a la família via Alèxia - Famílies i/o e-mail que cada 

professor enviarà la feina d’aquell dia via Alèxia – Classroom a l’alumne/a. 

• Cada professor ha d’enviar la feina que es fa en aquella sessió a la qual l’alumne/a 

no ha pogut assistir. 

• L’alumne/a preguntarà dubtes via missatgeria d’Alèxia-Classroom. 
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En tots els casos serà el/la professor/a de cada matèria qui farà el seguiment d’aquesta feina 

i de l’evolució de l’alumne/a. Si hi ha qualsevol incidència, es comunicarà al/la tutor/a i a la 

Cap d’Estudis o Coordinador/a 
 
En tornar a l’escola l’alumne/alumna parlarà amb el professorat de les diferents matèries per 

posar-se al dia de tot. 

 
Un grup sencer confinat preventivament (alumnes i professorat del grup estable en 

aïllament domiciliari): 
 

 
 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA: 
 
 

• La Cap d’Estudis de Secundària enviarà un correu a les famílies amb l’horari setmanal de 

les sessions de classe que es faran per videoconferència (Zoom). 

 

• L’organització de les sessions de classe seguirà l’horari habitual de les matèries malgrat 

que en modificarem el format. 

 

• S’utilitzarà també la plataforma Alèxia-Classroom per fer el seguiment acadèmic dels 

grups-classe. 

 

 BATXILLERAT: 
 

• La Coordinadora de Batxillerat enviarà un correu a les famílies amb l’horari setmanal de 

les sessions de classe que es faran per videoconferència (Zoom). 

 

• L’organització de les sessions de classe seguirà l’horari i el format habitual, i es faran 

totes per Zoom. 
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Un/Una professor/professora confinat preventivament: 
 

• Es connectarà per Zoom i farà la classe seguint el seu horari habitual i el format previst. 
 

• Si el grup és a l’escola, un/una professor/professora, a poder ser del mateix grup 

estable, el substituirà a l’aula per atendre l’alumnat mentre el titular de la matèria farà la 

sessió per Zoom. 

 
El professorat que sigui a escola i tingui classe amb un grup confinat de forma 

preventiva es connectarà i farà les seves classes seguint també les organitzacions descrites 

anteriorment. 

 
En tots els casos, un/una professor/professora que té una baixa laboral per Covid-19, 

serà substituït i un nou docent serà el responsable de fer les seves classes. 

  
 
 

NOTES: 
 

• Aquest document gestiona l’organització pedagògica en casos de Covid-19. 

La resta d’absències de l’alumnat les resoldrem com hem fet sempre. 
 

• Si un/una alumne/alumna ha passat la malaltia en els darrers 6 mesos (amb 

documentació confirmada) no està obligat a dur a terme la quarantena i podrà assistir 

a l’escola encara que el seu grup es trobi en situació de confinament preventiu. En 

aquests casos, complint de forma estricta les mesures de protecció recomanades, 

serà incorporat temporalment en un altre grup de convivència estable (GCE). 
 

• Si el confinament coincideix amb dates prèvies d’exàmens i proves d’avaluació, hem 

previst un ajustament del calendari que contempla aquestes circumstàncies. El tutor 

o la tutora informaran l’alumnat de la nova organització a seguir. 
 

• El contingut d’aquest document està en contínua revisió i s’anirà ajustant a les 

diferents casuístiques i especificitats que ens puguem anar trobant. 
 
 
 
 
  


