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Educació infantil (3,4 i 5 anys) 

Des del primer moment cada tutora ha contactat amb les famílies del seu grup mitjançant 

el correu electrònic i si no han rebut resposta els han telefonat, malgrat això hi ha 3 

famílies que en aquest moment encara ha resultat impossible contactar amb elles.  

Les tutores i demés mestres d'infantil han anat a poc a poc incorporant noves idees i 

accions per estar en contacte amb l’alumnat.  

Utilitzen el BLOC del cicle d'educació infantil, penjat a la pàgina web del centre, per fer 

arribar diferents propostes d'activitats a les famílies (manualitats, cançons, jocs, vídeos, 

reptes...). La majoria d'aquestes propostes estan presentades als infants 

mitjançant  fotografies o vídeos enregistrats per les mateixes mestres amb la finalitat que 

els infants es sentin acompanyats amb la nostra imatge i/o veu. A més es pengen també 

les propostes que els mestres especialistes ens fan arribar i també jocs interactius per als 

infants.  

Les tutores de 3 anys i alguna de 4 anys  utilitzen l’aplicació ZOOM per contactar amb 

l’alumnat (dues tutores tenen problemes amb els mitjans tècnics, no els funciona la 

càmera i els nins no les poden veure, només les poden sentir, per això varen considerar 

que sense que els alumnes les puguin veure no és convenient realitzar aquest tipus de 

connexions, si poden solucionar aquets problemes, utilitzaran també aquest mitjà). 

Les tutores de 5 anys estan en contacte diari amb les famílies mitjançant el correu 

electrònic i cada dia envien una proposta de feina i també alguns missatges de veu per als 

alumnes.  

Totes les activitats proposades a infantil són de caràcter voluntari, no obstant es demana 

que si es realitzen les retornin a la mestra mitjançant fotografies, dibuixos... S’han 

confeccionat vídeos i àlbums amb les fotografies per compartir al bloc i enviar a les 

famílies i així els infants puguin veure el que fan els seus amics i amigues. 

Pel tal d’atendre a l’alumnat NESE la mestra PT envia a les tutores, mitjançant correu 

electrònic, orientacions, propostes i idees d’ utilitat per a alumnes NESE, tenint en compte 

el seu diagnòstic i necessitats. També resol preocupacions de les famílies i dóna 

orientacions a les tutores mitjançant whatsapp, fruit de les seves demandes per aquest 

mitjà. Les tutores són l’enllaç de comunicació entre les famílies i el seu suport amb les que 

té un contacte diari.  

 

Primer cicle (primer i segon de primària) 

Des de l’inici del confinament cada tutora ha contactat amb les famílies del seu grup 

mitjançant el correu electrònic i s’ha establert aquest recurs com a mitjà de contacte de les 



famílies amb les mestres.  La confirmació d'aquest contacte no ha resultat fàcil, les 

mestres han hagut de fer cridades telefòniques per confirmar que es rebien els missatges. 

En molts de casos es rebien els correus però no en confirmaven la recepció. 

Des dels primers dies hi ha hagut un canvi en el pla d'atenció a l'alumnat per donar 

resposta a la nova situació.  

Cada nivell ha creat un bloc, penjat a la pàgina web del centre, com a mitjà per transmetre 

les propostes i activitats per a l’alumnat. Diàriament es pengen al bloc les feines que 

corresponen a aquell dia. 

Les mestres fan el seguiment d'execució de la feina mitjançant el correu electrònic, on les 

famílies envien la feina realitzada. Les propostes en línia poden esser seguides per 

pràcticament totes les famílies ja que en aquests nivells només són 4 les famílies que no 

disposen d'altre mitjà a més del telèfon. S’ha de tenir en compte la situació d’algunes 

famílies que passen una situació molt complicada i estan saturades, molts pares i mares 

són docents o sanitaris i no poden dedicar molt de temps als fills, alguns progenitors no 

saben català i no poden ajudar els infants. 

Els alumnes NESE  reben instruccions concretes per part dels/les mestres (tutories i 

professorat de suport) i es van adaptant les activitats a les seves necessitats. 

 

Segon cicle (tercer i quart de primària) 

 

El professorat del segon cicle va enviar el darrer dia de classe les feines per a fer durant 

els primers quinze dies en paper. 

Al llarg d’aquestes setmanes cada tutor/a ha posat en marxa un mecanisme de contacte 

directe amb les famílies i tots/es han rebut contestació. 

Des del principi tots els tutors/es empren el correu electrònic per estar en contacte i per 

enviar diàriament  fitxers amb les feines a fer, alguns es comuniquen directament amb 

l’alumnat a través del ClassDojo. 

Tots els tutors utilitzen el GESTIB (alumnat/activitats) per planificar les tasques i el correu 

com a mitjà de contacte i per enviament d’arxius. 

S’han detectat algunes famílies que no disposen de mitjans informàtics, tan sols disposen 

del mòbil, amb elles es manté contacte telefònic freqüent, reben la feina a l’email del 

telèfon, per whatsapp i s’adapten les feines perquè puguin realitzar-les sense necessitat 

d’imprimir.   



Els alumnes NESE  reben instruccions concretes per part dels/les mestres (tutories i 

professorat de suport) i es van adaptant les activitats a les seves necessitats. 

Tots  els/les mestres reben la feina diària realitzada pels alumnes, a través dels mitjans 

que té cada família per a retornar-les, les corregeixen i envien els comentaris necessaris. 

Algunes activitats s’envien amb solucionaris i els alumnes fan autocorrecció. 

A totes les tutories s'ha contactat amb totes o gairebé totes les famílies per saber còm 

estaven i quines dificultats tenien. Els/les tutor/es contacten per telèfon sempre que ho 

consideren oportú.  

En el cas de les assignatures impartides per mestres especialistes, són ells/es 

mateixos/es que reben les tasques encomanades i les revisen a través del seu correu per 

a l’ alumnat de 3r i també a través dels blogs d’àrea per a l’alumnat de 4t. Totes les 

famílies tenen el correu  de cada mestre/a per poder posar-s’hi en contacte sempre que 

vulguin o ho necessitin. 

 

Tercer cicle de primària (cinquè i sisè de primària) 

Els grups de cinquè tenen un blog per a cada grup. Allà es penja la tasca diàriament per 

àrees seguint l’horari de cada grup. També es fa ús de la plataforma edmodo, allà es 

resolen dubtes i l’alumnat pot tenir contacte directe amb la tutora a través del xat. 

Un cop a la setmana es fa una reunió virtual amb tot el grup amb l’aplicació zoom, per 

donar indicacions generals i per comentar temes de tutoria. Actualment estan començant 

a fer tutories amb grups més petits en les que es proposa una activitat a desenvolupar en 

el moment. 

Les tasques de l’alumnat i les corresponents correccions s’envien mitjançant correu 

electrònic. 

Per tenir feedback amb les famílies i saber com va el treball de l’escola a casa ( volum de 

tasques, temps de dedicació, autonomia de l’alumnat, recursos disponibles…) es va 

passar un qüestionari de Google que ha servit per reconduir la planificació del nivell. 

Properament se’n passarà un altre. 

Les tutores de cinquè també es reuneixen setmanalment per coordinar-se i planificar la 

feina, que es la mateixa en els tres grups, però seguint el seu horari d'aula. 

Els tres tutors de sisè tenen un blog on també van penjant la tasca i les correccions a 

diari. Segueixen un mateix horari, acordat entre els tres grups. 

Es comuniquen amb l’alumnat i famílies a través del correu electrònic. L’alumnat envia 

algunes tasques per correu o fan algun exercici amb els formularis de Google. També es 

fan tutories amb l'aplicació google Meet que permet fer una reunió amb tot el grup. A partir 



d'ara perquè sigui més efectiu es farà amb grups més reduïts.  

El tutor i les tutores de sisè es reuneixen a diari per planificar la tasca i coordinar-se 

mitjançant vídeo-trucades de whatsapp. 

Al tercer cicle es manté contacte amb tot l’alumnat i s’ha cridat per telèfon a aquelles 

famílies que no responen al correu electrònic. Es fa un seguiment molt acurat de la 

situació de cada nin/a així com de les tasques per procedir a seva avaluació. 

A tots els blogs de 5è i 6è es posen enllaços per accedir directament als blog dels 

especialistes. 

 

Equip de suport 

L'equip de suport va preparar tasques en paper fotocopiades adaptades als alumnes que 

presenten NESE.  

També han creat un blog amb recursos i recomanacions per a alumnat i famílies. 

Estan en contacte amb els tutors i els van assessorant sobre les adaptacions/ enriquiment 

curricular que han de programar per a alumnat NESE i d'AACC. 

 

ESPECIALISTES 

Educació Física 

El mestre de 1r, 2n i 3r va facilitar fitxes corresponents a la part conceptual de la unitat 

didàctica corresponents a les tutores per fer-les arribar a l’alumnat mitjançant el correu 

electrònic de les famílies. 

A primer i segon hi ha una pestanya de cada especialitat  al blog de classe on pengen 

recomanacions i un repte setmanal que han d’enviar gravat al correu personal de 

l’especialista d’EF.  

A tercer han acordat amb les tutores que cada diumenge enviaran activitats i que 

aquestes ho enviaran a l’alumnat el dilluns (tant part conceptual com reptes). 

L’especialista de 4t, 5è i 6è al principi va enviar activitats o enllaços al professorat dels 

cursos i aquests ho feien  arribar a l’alumnat (a 4t a través de correu electrònic i a 5è i 6è 

a través del blog de classe). 

Actualment ha creat un blog d’educació física on fa propostes per seguir des de casa. Els 

tutors i tutores recorden a l’alumnat que han d’entrar al blog a fer les propostes els dies 

que tenen educació física. 

 

Anglès 

L’especialista d’infantil, fa arribar les propostes a les tutores i aquestes les pengen al bloc.  



L’especialista de primer i segon: té accés directe al blog de primer i segon de primària on 

penja les activitats. 

L’especialista de tercer i quart: fa arribar a les tutores les activitats a fer i aquestes cada 

divendres les envien a l’alumnat. S’està fent un correu electrònic específic per enviar 

missatges i també començarà a emprar el GESTIB. 

L’especialista de 5è i 6è té un blog de l’àrea a on es pengen diàriament les feines a fer. 

Diferenciades per nivell o/i feines comuns. Es treballen les quatre destreses de forma 

única i/o competencial. Dins les lectures comprensives es faciliten diversos nivells 

adaptats a l’alumnat. Les audicions es fan a través dels formularis de Google. També 

usam aquests pels petits controls de feina. Tot es fa tenint en compte el ritme de cada 

família i alumne/a. 

Es treballa amb la plataforma BLINKLEARNING i amb ella tenim contacte directe amb les 

famílies. Igualment es té contacte directe amb el xat creat al blog Beagora, amb el correu 

electrònic, el telèfon i les videoconferències. Tota la comunicació està penjada al blog per 

poder accedir. S’ha donat informació dues vegades, setmanalment, als tutors durant el 

mes de març per tal de millorar la comunicació amb les famílies i la voluntat de facilitar els 

contactes. Es continua fent. S’ha creat una xarxa de links dins el blog amb l’objectiu 

d’oferir a tots els alumnes la possibilitat d’accedir als aprenentatges segons les seves 

condicions i potenciar la seva autonomia, responsabilitat i esforç.  

Música 

L’especialista d’infantil, primer i segon cicle de primària: envia setmanalment alguna 

activitat a les tutores i aquestes ho pengen al blog (blog d’infantil, blog de primer o blog de 

segon). A tercer i quart de primària ho envia per correu a les tutores i aquestes ho fan 

arribar a l’alumnat. 

L’especialista de cinquè i sisè de primària té un blog de l’àrea i manté el contacte amb 

l'alumnat a través del correu de “ieduca”. Els tutores i les tutores recorden al seu grup 

classe que han de consultar el blog de música per tenir coneixement de les tasques 

demanades. 

S'ha canviat la temporització en la petició de feines, passant de fer-se setmanalment a 

quinzenalment després dels comentaris d'alguns tutors que ho consideraven adient. 

El tipus de feines encomanades són diverses: tipus fitxa amb preguntes, gravacions amb 

videos d'exercicis de ritme o ball, així com algun formulari de google d'audicions 



d'instruments o endevinalles de cançons. Els videos per practicar coreografies són tant de 

youtube com gravades per la mestra. 

Les feines de l'alumnat arriba a la mestra mitjançant el correu corporatiu de moltes 

maneres: amb fotografies amb el mòbil de la feina escrita, gravacions compartides al 

drive, enviades per WeTransfer, penjades al One Drive, arxius mp4… 

En aquests tipus de gravacions sempre s'intenta evitar la identificació de l'alumne/a a no 

ser que ho vulguin fer voluntàriament (només gravació de les mans o els peus). 

Religió 

La mestra de religió ha obert un bloc amb activitats per a l'alumnat de 4rt, 5è i 6è. 

Per a primer i segon ho penja directament al blog de classe que té cada curs. En el cas de 

tercer ho envia a les tutores per a que aquestes ho envien als infants. 

 

 

 


