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PROGRAMACIÓN CICLO INFANTIL COVID

La forma de trabajar en caso de confinamiento desde Infantil, será de dos 

formas:

a) INDIVIDUAL : Mediante conexión WEBEX se conectará con el alumno 

para que intervenga con los compañeros a la hora del almuerzo, siendo 

éste, el mejor momento para no interferir en la dinámica de la clase con 

el resto de compañeros.

b) COLECTIVA: 

Trabajaremos a través de la PLATAFORMA AULES, subiendo actividades 

atendiendo a los contenidos programados según el momento en el que 

se produzca el confinamiento domiciliario, relacionadas con los 

contenidos de las tres áreas contempladas en el currículo de Educación 

Infantil:

1.- Conocimiento de si mismo y autonomía personal:
-  Reconocimiento de emociones y valores.

           - Esquema corporal y psicomotricidad gruesa.

   Ejemplo de Actividades: enlaces, actividades motrices y canciones 
educativas sobre el cuerpo, danzas sencillas…



2.- Medio físico, social, natural y cultural:
- Actividades relacionadas con el proyecto de cada nivel.
- Matemáticas: colores, formas geométricas, conceptos básicos, 
operaciones básicas…

3.- Lenguajes: Comunicación y representación
-Actividades: cuentos, escritura (nombre, fecha, palabras relacionadas 
con los proyectos..)
-Poesías, canciones, actividades TICs
- Plástica.

METODOLOGÍA

Se propondrán actividades semanalmente de todas las áreas teniendo 
en cuenta que se alterne actividades tipo ficha y actividades lúdicas, de 
manera que en ningún caso se les sobrecargará de trabajo al alumnado 
convirtiendo el confinamiento domiciliario en un transvase sin sentido de 
fichas. 
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Protocol per a la Docència NO presencial

Primer de Primària

 En cas de confinament:

- La Direcció del centre, responsable COVID de l’escola, serà qui
active  el  protocol,  avisarà  al  tutor/a  del  grup  i  ho  comunicarà
oficialment  a  les  Famílies  mitjançant  una  carta  que  Sanitat  ens
proporciona en aquests casos.

- S'utilitzaran les eines, i si és el cas els recursos, del Pla Mulan de
la Conselleria d'Educació: https://portal.edu.gva.es/mulan/es/13/

● Per  a  la  comunicació  oficial  del  centre  amb  les  famílies:
Pàgina Web del centre, Telegram del centre i Web Família.

● La comunicació professorat-famílies es farà per Web Família,
el correu corporatiu (@gva) i Telegram de la classe.

● La tutora  establirà contacte diari en l'alumnat a través de la
Sala WebEx de cada grup, en l'horari que determine, i  que
comunicarà a Direcció d'Estudis. 

● Així  mateix  farem  ús  de  la  nova  aula  virtual  anomenada
Aules,  que  és  un  lloc  web  destinat  a  l  'E-learning,
desenvolupat per i per a docents i destinades a la formació a
distància. (Enguany la formació en centres que estem fent, té
com a finalitat familiaritzar-nos amb el seu ús i posar l’eina en
marxa).

-  Es prendrà com a referència la duració de l'horari  lectiu  per a
classes, reunions...

-  La  tutora   serà  la  mestra  de  referència  del  grup  i  coordinarà
l'Equip  Docent.  Si  el  confinament  es  preveu amb anterioritat,
decidirà  quins  llibres,  llibretes  o  materials...  haurà  de  dur-se
l'alumnat a casa per poder seguir la docència no presencial, que
preferentment,  haurà  de  ser  una  continuació  de  la  docència
presencial (ex: continuar amb el llibre de text, treballs a la llibreta,
selecció  de  continguts  essencials,  activitats  de  repàs,  reforç  o
ampliació, activació de materials digitals de les editorials....)
Mai es podran utilitzar plataformes, xarxes socials o enllaços amb
contingut publicitari o on es demanen dades de caràcter personal. 

https://portal.edu.gva.es/mulan/es/13/
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-En  cas  de  que  el  confinament siga  limitat,  es  facilitaran,
preferentment,  activitats  que  l’alumnat  puga  realitzar  de  manera
autònoma, i en tornar a la docència presencial es pot fer la revisió,
correcció i avaluació de les tasques.

Hem de  tindre  en  compte  que  l'alumnat  del  grup  de  primer  de
Primària  no  és autònom a nivell  informàtic,  i  hem de facilitar  la
conciliació  de  les  famílies,  oferint  activitats  el  més  semblants
possible a l'activitat presencial, evitant sobrecarregar les famílies en
descàrregues, impressió de documents, escanejos, enviaments... 

En  quant  a  l'avaluació,  es  donarà  més  pes  als  continguts
procedimentals  i  actitudinals,  que  als  conceptuals,  els  quals
s'assoliran principalment  amb la  docència  presencial.  En tot  cas
sempre es prioritzarà l'atenció emocional a l'alumnat.

També podrà portar-se a terme la utilització dels llibres digitals i/o
Aules , en cas de que la família puga oferir-li eixa ajuda informàtica.

-A través d’Aules s’enviaran les fotos o imatges de les tasques realitzades i 
seguidament elles les comentaran.

- Els/les mestres especialistes, prèvia comunicació al tutor/a, i en
coordinació amb ell/a, tindran un contacte setmanal per Webex amb
l’alumnat ; preferentment fent-lo coincidir amb l'horari de la docència
presencial,  perquè  segurament  l’hauran  de  compaginar  amb  el
treball al centre.

-  A través d’Aules s’enviaran les fotos o imatges de les tasques
realitzades i seguidament elles les comentaran.

-En cas d’un confinament de llarga duració i per a tota la classe,
les plataformes a utilitzar seran les mateixes, no obstant, canviarà
l’horari lectiu que passarà a ser un horari setmanal orientatiu més
senzill per tal de facilitar la conciliació i organització de les famílies; i
serà el següent: 



CEIP LUIS VIVES                                                                                                      

HORARI SETMANAL ORIENTATIU

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Lectura 10 min
en veu alta

Lectura 10 min
en veu alta

Lectura 10 min
en veu alta

Lectura 10
min en veu

alta

Lectura 10 min en
veu alta

Lengua
castellana Matemáticas

Llengua
valenciana

Ciències

Naturals

Ciències

Socials

 

Música E.F. Arts Inglés Valores/relig

10:00h

-

11:00h

WEBEX

(Tutora-
famílies)

WEBEX

(Tutora-

Alumnat de 1er 

WEBEX

(Especialistes-
famílies)

WEBEX

(Tutora-

Alumnat de
1er

WEBEX

(Tutora-

Famílies)

CONFINAMENT AULA
( 10/14 DIES)

Totes les matèries giraran al voltant de la mateixa Unitat Didàctica 

Integrada (treballarem el mateix tema durant 15 díes) mitjantçant la 

plataforma Aules i els llibres digitals. A través d’Aules s’enviaràn les fotos 

o imatges de les tasques realitzades i seguidament elles les comentaran.

Dimarts i dijous, durant la conferència Webex, farem un seguiment 

exhaustiu dels/es alumnes per a la valoració dels progressos.

Dilluns i divendres, per Webex, tindrem una comunicació amb els pares i 

mares per a orientar-los i resoldre dubtes. A més a més proposarem una 

activitat setmanal grupal.
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Protocol per a la Docència NO presencial

Segon de Primària

 En cas de confinament:

- La Direcció del centre, responsable COVID de l’escola, serà qui
active  el  protocol,  avisarà  al  tutor/a  del  grup  i  ho  comunicarà
oficialment  a  les  Famílies  mitjançant  una  carta  que  Sanitat  ens
proporciona en aquests casos.

- S'utilitzaran les eines, i si és el cas els recursos, del Pla Mulan de
la Conselleria d'Educació: https://portal.edu.gva.es/mulan/es/13/

● Per  a  la  comunicació  oficial  del  centre  amb  les  famílies:
Pàgina Web del centre, Telegram del centre i Web Família.

● La comunicació professorat-famílies es farà per Web Família,
el correu corporatiu (@gva) i Telegram de la classe.

● La tutora  establirà contacte diari en l'alumnat a través de la
Sala WebEx de cada grup, en l'horari que determine, i  que
comunicarà a Direcció d'Estudis. 

● Així  mateix  farem  ús  de  la  nova  aula  virtual  anomenada
Aules,  que  és  un  lloc  web  destinat  a  l  'E-learning,
desenvolupat per i per a docents i destinades a la formació a
distància. (Enguany la formació en centres que estem fent, té
com a finalitat familiaritzar-nos amb el seu ús i posar l’eina en
marxa).

-  Es prendrà com a referència la duració de l'horari  lectiu  per a
classes, reunions...

-  La  tutora   serà  la  mestra  de  referència  del  grup  i  coordinarà
l'Equip  Docent.  Si  el  confinament  es  preveu amb anterioritat,
decidirà  quins  llibres,  llibretes  o  materials...  haurà  de  dur-se
l'alumnat a casa per poder seguir la docència no presencial, que
preferentment,  haurà  de  ser  una  continuació  de  la  docència
presencial (ex: continuar amb el llibre de text, treballs a la llibreta,
selecció  de  continguts  essencials,  activitats  de  repàs,  reforç  o
ampliació, activació de materials digitals de les editorials....)
Mai es podran utilitzar plataformes, xarxes socials o enllaços amb
contingut publicitari o on es demanen dades de caràcter personal. 

https://portal.edu.gva.es/mulan/es/13/
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-En  cas  de  que  el  confinament siga  limitat,  es  facilitaran,
preferentment,  activitats  que  l’alumnat  puga  realitzar  de  manera
autònoma, i en tornar a la docència presencial es pot fer la revisió,
correcció i avaluació de les tasques.

Hem de  tindre  en  compte  que  l'alumnat  del  grup  de  segon  de
Primària  no  és autònom a nivell  informàtic,  i  hem de facilitar  la
conciliació  de  les  famílies,  oferint  activitats  el  més  semblants
possible a l'activitat presencial, evitant sobrecarregar les famílies en
descàrregues, impressió de documents, escanejos, enviaments... 

En  quant  a  l'avaluació,  es  donarà  més  pes  als  continguts
procedimentals  i  actitudinals,  que  als  conceptuals,  els  quals
s'assoliran principalment  amb la  docència  presencial.  En tot  cas
sempre es prioritzarà l'atenció emocional a l'alumnat.

També podrà portar-se a terme la utilització dels llibres digitals i/o
Aules , en cas de que la família puga oferir-li eixa ajuda informàtica.

A través d’Aules s’enviaran les fotos o imatges de les tasques realitzades i 
seguidament les tutores les comentaran..

- Els/les mestres especialistes, prèvia comunicació al tutor/a, i en
coordinació amb ell/a, tindran un contacte setmanal per Webex amb
l’alumnat ; preferentment fent-lo coincidir amb l'horari de la docència
presencial,  perquè  segurament  l’hauran  de  compaginar  amb  el
treball al centre.

A  través  d’Aules  s’enviaran  les  fotos  o  imatges  de  les  tasques
realitzades  i  seguidament  els/les  mestres  especialistes  les
comentaran.

-En cas d’un confinament de llarga duració i per a tota la classe,
les plataformes a utilitzar seran les mateixes, no obstant, canviarà
l’horari lectiu que passarà a ser un horari setmanal orientatiu més
senzill per tal de facilitar la conciliació i organització de les famílies; i
serà el següent: 
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HORARI SETMANAL ORIENTATIU

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Lectura 10
min en veu

alta

Lectura 10
min en veu

alta

Lectura 10 min
en veu alta

Lectura 10
min en veu

alta

Lectura 10 min en
veu alta

Lengua
castellana Matemáticas

Llengua
valenciana

Ciències

Naturals

Ciències

Socials

 

Música E.F. Arts Inglés Valores/relig

10:00h

-

11:00h

WEBEX

(Tutora-
famílies)

WEBEX

(Tutora-

Alumnat de 2n 

WEBEX

(Especialistes-
famílies)

WEBEX

(Tutora-

Alumnat de
2n 

WEBEX

(Tutora-

Famílies)

CONFINAMENT AULA
( 10/14 DIES)
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Totes les matèries giraran al voltant de la mateixa Unitat Didàctica 

Integrada (treballarem el mateix tema durant 15 dies) mitjançant la 

plataforma Aules i els llibres digitals. A través d’Aules s’enviaran les fotos 

o imatges de les tasques realitzades i seguidament les tutores les 

comentaran.

Dimarts i dijous, durant la conferència Webex, farem un seguiment 

exhaustiu dels/es alumnes per a la valoració dels progressos.

Dilluns i divendres, per Webex, tindrem una comunicació amb els pares i 

mares per a orientar-los i resoldre dubtes. A més a més proposarem una 

activitat setmanal grupal.



PROTOCOL PER A LA DOCÈNCIA NO PRESENCIAL
CURS 2021-2022

CEIP LUIS VIVES - VALÈNCIA

3er de PRIMARIA

● EN CAS DE CONFINAMENT:

- La Direcció del centre, responsable COVID de l’escola, serà qui
active  el  protocol,  avisarà  al  tutor/a  del  grup  i  ho  comunicarà
oficialment  a les famílies mitjançant  una carta que Sanitat  ens
proporciona en aquests casos.

- S'utilitzaran les eines, i si és el cas els recursos, del Pla Mulan
de la Conselleria d'Educació:
https://portal.edu.gva.es/mulan/es/13/

● CANALS DE COMUNICACIÓ:

- Per a la comunicació oficial del centre amb les famílies: 
      Pàgina Web del centre, Telegram de centre  i Web Família.

- Per a la comunicació oficial del professorat amb les famílies : 
      Web Família i correu corporatiu (@gva). 

- Per a la comunicació de la tutora amb l’alumnat:
  La tutora establirà contacte en l'alumnat a través de la Sala
  WebEx del grup, en l'horari que determine, i que comunicarà a 
  la Direcció d'Estudis.

Així mateix farem ús de la nova aula virtual anomenada AULES,
que és un lloc web destinat a l'E-learning, desenvolupat per i per
a  docents  i  destinat  a  la  formació  a  distància.  (Enguany  la
formació en centres que estem fent, té com a finalitat familiaritzar-
nos amb el seu ús i posar l’eina en marxa).

https://portal.edu.gva.es/mulan/es/13/


● POSSIBLES ESCENARIS DE CONFINAMENT

Si el   confinament es preveu amb anterioritat:  

La tutora serà la mestra de referència del grup de 3er i coordinarà
l'equip  docent.  La  tutora  també  decidirà  quins  llibres,  llibretes  o
materials...  haurà  de dur-se  l'alumnat  confinat  a  casa  per  poder
seguir la docència no presencial, que preferentment, haurà de ser
una continuació  de la  docència presencial  (ex:  continuar  amb el
llibre de text, treballs a la llibreta, selecció de continguts essencials,
activitats de repàs, reforç o ampliació, activació de materials digitals
de les editorials....)
Mai es podran utilitzar plataformes, xarxes socials o enllaços amb
contingut publicitari o on es demanen dades de caràcter personal.

Si el   confinament NO es preveu amb anterioritat i es LIMITAT:  

Es facilitaran, preferentment, activitats que l’alumnat puga realitzar
de manera autònoma, i en tornar a la docència presencial es pot fer
la revisió, correcció i avaluació de les tasques.
Hem de tindre  en  compte  que  l'alumnat  del  grup  de  3er  no  és
totalment autònom a nivell informàtic, i hem de facilitar la conciliació
de  les  famílies,  oferint  activitats  el  més  semblants  possible  a
l'activitat  presencial,  evitant  sobrecarregar  les  famílies  en
descàrregues, impressió de documents, escanejos, enviaments...

En  quant  a  l'avaluació,  es  donarà  més  pes  als  continguts
procedimentals  i  actitudinals,  que  als  conceptuals,  els  quals
s'assoliran principalment  amb la  docència  presencial.  En tot  cas
sempre es prioritzarà l'atenció emocional a l'alumnat.

També podrà portar-se a terme la utilització dels llibres digitals i/o
Aules , en cas de que la família puga oferir-li eixa ajuda informàtica.

Els/les  mestres  especialistes,  prèvia  comunicació  al  tutor/a,  i  en
coordinació amb ell/a, tindran un contacte setmanal per WebEx amb
l’alumnat ; preferentment fent-lo coincidir amb l'horari de la docència
presencial,  perquè  segurament  l’hauran  de  compaginar  amb  el
treball al centre.



Si el   confinament NO es preveu amb anterioritat i es ILIMITAT:  

En cas d’un  confinament de llarga duració i  si és per a tota la
classe, les plataformes a utilitzar seran Aules i Webex. No obstant,
canviarà  l’horari  lectiu  que  passarà  a  ser  un  horari  setmanal
orientatiu senzill per tal de facilitar la conciliació i organització de les
famílies.

HORARI SETMANAL ORIENTATIU

3er primària

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

Lectura  en
Castellá

(mínim 30
minuts.)

Operacions

Lectura  en
Valencià

(mínim 30
minuts.)

Operacions

Lectura  en
Castellá

(mínim 30
minuts.)

Castellano
Ciències

Naturals
Matemáticas Valencià

Ciències

Socials

 

Music E.F. Arts English Religió/

Valors

10:00h

-

11:00h

WEBEX

(Tutora-
Alumnat)

WEBEX

(Especialistes-
Alumnat)

WEBEX

(Tutora-
Alumnat)

CONFINAMENT AULA
( 10/14 DIES)



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE
CONFINAMIENTO

4º-5º-6º PRIMÀRIA



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO

4º-5º-6º PRIMÀRIA

Las 4 plataforma que utilizaríamos: Aules, Itaca (familias), webex, correo corportativo gva (en caso de necesidad) 

Inglés y Valenciano: Aules

Sociales, Naturales y Valores: Aules

Matemáticas y Lengua: Libro digital.-Aules-Matific

DESARROLLO DE LA SEMANA

LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES: Se realizaría una conexión vía Webex a las 9:30 de la mañana donde se explicará:

- Lunes: 

 Envío de planing semanal 9:30

 Conexión Webex: 10h

o Charla o tertulia con ellos.

o Explicación de planing semanal (recomendación de la planificación semanal para entregar tarea el viernes). 

o Explicación teórica y entrega de trabajo para toda la semana



• La conexión empieza a las 10h hasta las 11h.

• De 11h a 14h el tutor estará  disponible en Aules para resolver cualquier tipo de dudas.

Miércoles: 

 Conexión Webex de 10h a 11h para resolver dudas

- Viernes:

 Último día entrega de trabajo. Correo notificación recordatorio de tareas.

*La conexión del lunes, miércoles y viernes será tanto de tutores como de especialistas que entran en cada aula.

PROGRAMA DE AULES:

✔ El programa de Aules es una plataforma digital que facilita la intercomunicación de manera online con los alumnos/as.

✔ Se ha creado un aula virtual con cada asignatura a trabajar en cada curso.

✔ En este aula virtual, se cuelga el contenido a trabajar y las tareas que tienen que ir presentando. El seguimiento se
hace diariamente a través de notificaciones, comentarios, retroalimentación, información que llega a su vez a los correos de
las familias.

✔ Así mismo se cuelga los cuestionarios o exámenes escritos a la plataforma para que los alumnos sean evaluados.



✔ Además, en cada asignatura de cada aula virtual, se propone una carpeta de actividades de ampliación y refuerzo por
cada tema para atender a las necesidades personales de cada alumno según su nivel.

VER CUADRO ADJUNTO para los cursos de 4º-5º -6º de primaria



HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

9:30h Envío de la planificación
semanal - - - -

10 - 11
Conexión vía Webex con
tutor y especialistas:

- Tertulia
- Explicación planing
- Dudas

Conexión vía Webex
para resolver dudas

Conexión vía Webex
para resolver dudas

Conexión vía
Webex para

resolver dudas

Conexión vía
Webex para

resolver dudas

11-14h El tutor estará disponible
en Aules para resolver
dudas de los alumnos

El tutor estará
disponible en Aules
para resolver dudas

de los alumnos

El tutor estará
disponible en Aules
para resolver dudas

de los alumnos

El tutor estará
disponible en Aules
para resolver dudas

de los alumnos

TUTORIZACIÓN
El tutor estará
disponible en

Aules para
resolver dudas de

los alumnos

CONFINAMENT AULA ( 10/14 DIES)


