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PLA D’ACTUACIÓ DAVANT CONFINAMENTS PUNTUALS PER AL 2n TRIMESTRE (Curs 2021-2022)
Grup-classe Àrees

implementades
per a l’alumnat

confinat

Lloc
publicació

tasques
alumnat

Regularitat
de la

publicació de
les tasques

Estratègia de supervisió de l’alumnat Ferramenta de
comunicació

2n cicle 
d’Infantil

- 3 anys
- 4 anys
- 5 anys

Atenent a la naturalesa de la etapa, el tipus de
treball amb l’alumnat i la durada del 
confinament, només es faran connexions per 
a fomentar la socialització.

1 sessió a la setmana, d’un màxim de 20 min, en horari lectiu. La 
data/hora la determinarà la tutora en funció de les circumstàncies 
de cada setmana. Es notificarà per Web Família.
*Si no hi ha alumnat connectat els primers 10 min de cada sessió 
es cancel·larà la connexió.

Programa JITSI
(enllaç a la sala de 
reunions, en el blog 
de cada curs, al web 
del centre)

1r cicle de 
Primària

- 1r curs
- 2n curs

Matemàtiques
Valencià
Castellà
Ciències

Blogs dels 
cursos
(web del 
centre)

Els dilluns 2 sessions a la setmana, d’un màxim de 30 min, en horari escolar, 
en dies fixos i no consecutius.
Cada tutor publicarà al blog els dies/hores de connexió i ho 
notificarà per Web Família a tot el grup classe.
*Si no hi ha alumnat connectat els primers 10 min de cada sessió 
es cancel·larà la connexió.

Programa JITSI
(enllaç a la sala de 
reunions en els blogs
dels cursos, al web 
del centre)

2n cicle de 
Primària

- 3r curs
- 4t curs

Matemàtiques
Valencià
Castellà
Ciències

Aula virtual 
Primària

Els dilluns Opció A*: Atenció específica

2 sessions per setmana, d’un 
màxim de 40 minuts, en horari 
escolar, en dies fixos i no 
consecutius.
Cada mestre afectat es 
coordinarà amb el tutor del curs 
per a què aquest publique a 
l’Aula Virtual de Primària els 
dies/hores de connexió i ho 
notificarà per Web Família.
*Si no hi ha alumnat connectat 
els primers 10 min de cada 
sessió es cancel·larà la connexió.

Opció B*: Connexió en directe

Es seguiran en directe les 
classes de les àrees indicades.
L’inici de les connexions es 
notificarà per Web Família i les 
següents en les pròpies 
connexions i/o en l’aula virtual.

Programa JITSI
(enllaç a la sala de 
reunions en l’Aula 
virtual de Primària)

3r cicle de 
Primària

- 5é curs
- 6é curs

Matemàtiques
Valencià
Castellà
Ciències

Aula virtual 
Primària

Els dillus
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NOTES:

1) L’ús de l’opció A (atenció específica) o opció B (connexió en directe) ho decideix el professorat implicat, en relació a:
- La confiabilitat dels dispositius que hi ha en cada aula.
- El perfil conductual i d’habilitat tecnològica de cada grup-classe.
- Les possibilitats d’organització horària del professorat.

2) Si algun alumne té dificultats per a poder aconseguir un dispositiu de connexió en casa, el centre disposa d’un sistema de préstec de dispositius. En 
cas de necessitat cal contactar amb la direcció del centre (missatge per Web Família a l’opció «Secretaria»).

3) Només s’implementen algunes de les àrees d’ensenyament, atenent a la curta durada dels confinaments. En el cas de confinaments de grups-classe 
sencers la planificació a portar a terme serà la que marque el Pla de Confinament del centre.


