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Muro d'Alcoi, a XXX de XXX de 2021 

En Vicente Martínez Tavallo, com a Director de l'IES Serra Mariola de Muro d'Alcoi, i 

davant la necessitat de cobrir les necessitats tecnològiques de l'alumnat del Centre per tal 

que, en el mateix moment que quede confinat, els puga permetre seguir les classes de 

manera telemàtica des de casa, li cedim a l'alumne/a 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

la tauleta electrònica 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

perquè puga continuar des de casa, i sense problemes, el seu procés educatiu. 

 

Alhora,  

XXXXXXXX 

(pare, mare, tutor legal) de l'alumne/a XXXXXXXXXXXX de XX d'ESO/BAT/FP XXX, em 

compromet que el meu fill/a faça un ús correcte del dispositiu electrònic lliurat, així com 

que en el moment de retornar-lo estiga en les mateixes condicions en les que se li va 

lliurar. Per això, em compromet i responsabilitze davant qualsevol deteriorament que puga 

sofrir els dispositiu electrònic que rebrà el meu fill/a. 

I perquè així conste, signe la present: 

 

 

 

 

 

Vicente Martínez Tavallo Pare/Mare/Tutor:_____________________



 

CCOOMM  AACCTTUUAARR  EENN  CCAASS  DDEE  CCOONNFFIINNAAMMEENNTTSS  IINNDDIIVVIIDDUUAALLSS  
  

Per atendre l'alumnat que ha de romandre a casa confinat i facilitar la tasca del professorat, s'aplicarà el següent 
protocol: 

ALUMNAT 
- Seguirà l'horari normal de les classes connectant-se a l'enllaç de la classe que li corresponga. 
- L'alumnat que no tinga mitjans tecnològics per seguir les classes des de casa se li facilitarà una tauleta digital, després de 

signar un document del Centre, que haurà de tornar tan prompte finalitze el seu confinament. 

PROFESSORAT 
- El professor/a prepararà l'ordinador/tauleta (l'ordinador pot ser el personal o el present a l'aula, però només per a 

Batxillerat; la tauleta s'arreplegarà de consergeria i s'utilitzarà tant a Batxillerat com a ESO) i emetrà la seua classe des 
dels dispositius digitals presents a l'aula per tal que l'alumnat confinat puga seguir la sessió en directe a través de Webex 
(amb la contrasenya de cada professor) o Jitsi. 

- La tauleta, que estarà a consergeria, l'arreplegarà el primer professor/a del dia, i l'últim/a el tornarà i la deixarà 
carregant. Durant els canvis de classe, quan s'absente el professor/a, el delegat/da s'haurà de fer càrrec de la custòdia 
de la tauleta, fins que vinga el següent professor/a. 

- Si algun professor/a utilitza el seu ordinador personal, haurà de tornar a posar els cables al seu lloc a l'ordinador de 
l'aula. Si utilitza l'ordinador de classe en batxillerat i el micròfon, en acabar, desinfectarà el micro i el posarà a carregar. 

- Per entrar amb la tauleta/ordinador a webex: 
 obrim webex amb la icona que hi haurà a l'escriptori (i si cal la càmera, també). 
 Iniciem sessió: 

- correu gva: ex. cognom_vicfer@gva.es ['vicfer' són les 3 primeres lletres del nom i les 3 del segon cognom; el normal seria posar 
nacher_vic, però com que hi ha un altre nacher_vic, la forma de distingir-se sembla ser posar les 3 lletres del segon cognom] 

- contrasenya: cadascú la seua 
L'enllaç per a la reunió serà sempre el mateix [https://gveducacion.webex.com/meet/nacher_vicfer]. Canviarà la secció final, on a 
l'enllaç de cadascú posarà el seu usuari. 

- La tauleta se situarà enfront de la pissarra, sobre un suport de fusta, per evitar que caiga. 
- Si s'utilitza el projector: 

 o bé encarem la tauleta a la projecció, amb la baixada de qualitat que això comporta 
 o bé, des de l'ordinador enganxat al projector, entrem a internet, entrem a la sessió que estiga l'alumnat i 

compartim pantalla amb ell. 
- La feina per a l'alumnat tractarem de centralitzar-la a través d'Aules. 

TUTOR/A 
- El tutor/a s'encarregarà d'informar el seu equip docent de l'existència d'alumnat confinat, per tal d'advertir el 

professorat implicat de la necessitat d'usar la tauleta a la seua aula. 
- El tutor/a s'encarregarà de tindre una reunió, almenys setmanal, amb l'alumnat confinat per supervisar que es complisca 

el protocol de confinament, tant pel que respecta al seu equip docent com a l'alumnat confinat. 

 
TUTOR/A informa 

Equip Docent 

TUTOR/A 
facilita 

material 
alumnat 

Signatura 
document 

Si es facilita tauleta 

PROFESSORAT 
Recollida- Retorn 

tauleta 

Classe per 
Jitsi / 

Webex 
Sessió del 

tutor/a 
Si Webex 

Supervisió tauleta a 
classe/micro/cables 

Ús d'Aules 

Reunió telemàtica tutor/a 
supervisió alumnat confinat 



 

CCOOMM  AACCTTUUAARR  EENN  CCAASS  DDEE  PPRROOFFEESSSSOORRAATT  CCOONNFFIINNAATT  
  

Per atendre l'alumnat que romandrà a classe mentre el professor/a 
està confinat/da a casa, i tenint en compte les situacions personals 
diferents: 

PROFESSORAT 
El/La professor/a que s'haja de confinar (pels motius que foren...), contactarà amb el 

coordinador Covid, Rafa Enguix, per informar-lo. 
El professorat confinat elaborarà una planificació del seu horari indicant en cadascuna 

de les sessions si l'alumnat farà tasques, que haurà d'especificar, i/o si vol connectar-se 
per explicar alguna cosa. 

Si és possible, i des del departament al que pertanga el professor/a confinat, es 
tractarà de suplir la seua presència amb companys/es del mateix departament, per tal 
que l'alumnat perda les menys classes possibles. Si no és possible, serà el professorat de 
guàrdia qui se n'ocupe de cobrir la baixa del professorat confinat. 

És important que les tasques estiguen programades perquè l'alumnat les reba a l'hora 
concreta de la classe. 

Aquesta planificació s'enviarà als tutors/es dels respectius grups afectats, i la feina, 
per als de guàrdia, estarà a una carpeta groga a la sala de professors. 

 
En les sessions que el professor/a vulga connectar-se a la classe, el professor/a 

present a l'aula obrirà la sessió a l'ordinador de l'aula, així l'alumnat podrà seguir les 
explicacions de la matèria o les tasques. 

El tutor/a s'encarregarà d'informar el seu alumnat de l'existència de professorat 
confinat, per tal d'advertir-los de les possibles solucions digitals (o de supervisió de 
tasques per part del professorat de guàrdia) que cal prendre. 

El tutor/a s'encarregarà de tindre una reunió, almenys setmanal, amb el seu alumnat 
per fer un seguiment i una valoració del funcionament del professorat confinat amb el 
seu alumnat. 

 
EL PROFESSOR/A confinat/da 

contacta amb el coordinador 
covid 

PROF. CONF. 
planifica 

horari 
Prof. de 

cobertura 
Si el seu 

departament 

Prof. 
guàrdia (o 

no). Treball 
a classe 

Classe 
prof. casa 

Si Webex: connexió 
prof. confinat des de 

casa 

Supervisió aula 
prof. guàrdia 

Ús d'Aules 

Reunió telemàtica tutor/a 
supervisió alumnat 



 

CCOOMM  AACCTTUUAARR  EENN  CCAASS  DDEE  CCOONNFFIINNAAMMEENNTTSS  DDEE  GGRRUUPPSS  
  

Per atendre l'alumnat que ha de romandre a casa confinat i facilitar la tasca del professorat, 
s'aplicarà el següent protocol: 

ALUMNAT 
- Seguirà l'horari normal de les classes connectant-se a l'enllaç de la classe que li corresponga. 
- L'alumnat que no tinga mitjans tecnològics per seguir les classes des de casa se li facilitarà 

una tauleta digital, després de signar un document del Centre, que haurà de tornar tan 
prompte finalitze el seu confinament. 
 

PROFESSORAT NO CONFINAT 

- Impartirà la classe a l'aula que li corresponga. 
 

PROFESSORAT CONFINAT 

- Si és possible i la salut així li ho permet, el professorat confinat tractarà de realitzar les seues 
classes de forma telemàtica, a través de Webex o Jitsi. 

- Si no és possible, el professorat elaborarà una planificació del seu horari indicant en 
cadascuna de les sessions si l'alumnat farà tasques, que haurà d'especificar, i/o si vol 
connectar-se per explicar alguna cosa. 

- Aquesta planificació s'enviarà als tutors/es dels respectius grups afectats, i la feina, per als 
de guàrdia, estarà en una carpeta groga a la sala de professors. 

- És important que les tasques estiguen programades perquè l'alumnat les reba a l'hora 
concreta de la classe. 
 

TUTOR/A 
- El tutor/a s'encarregarà d'informar el seu equip docent de l'existència d'alumnat confinat, 

per tal d'advertir el professorat implicat de la necessitat d'usar la tauleta a la seua aula. 
- El tutor/a s'encarregarà de tindre una reunió, almenys setmanal, amb l'alumnat confinat per 

supervisar que es complisca el protocol de confinament, tant pel que respecta al seu equip 
docent com a l'alumnat confinat. 

 
TUTOR/A informa 

Equip Docent 

TUTOR/A 
facilita 

material 
alumnat 

Signatura 
document 

Si es facilita tauleta 

Imparteix classe des 
de l'aula 

PROFESSORAT 
Recollida-

Retorn 
tauleta 

 

Ús d'Aules 

Si confinat 
Imparteix classe des 
de casa o planifica 
horari de tasques 

Professor de 
guàrdia 

Si dóna classe 
telemàticament des de casa 

Si planifica horari 
de tasques 

Reunió telemàtica tutor/a 
supervisió alumnat confinat 



 

CCOOMM  AACCTTUUAARR  EENN  CCAASS  DDEE  CCOONNFFIINNAAMMEENNTTSS  CCOOMMPPLLEETT  DDEELL  CCEENNTTRREE  
  

Per atendre l'alumnat que ha de romandre a casa confinat i facilitar 
la tasca del professorat, s'aplicarà el següent protocol: 

- Tant l'alumnat com el professorat tractarà de seguir i realitzar les seues 
classes de manera telemàtica. 

- L'alumnat que no tinga mitjans tecnològics per seguir les classes des de casa 
se li facilitarà una tauleta digital, després de signar un document del Centre, 
que haurà de tornar tan prompte finalitze el seu confinament. 

- Si en alguna sessió sols hem d'explicar tasques, ens connectarem a l'inici de 
la nostra hora, explicarem les tasques o resoldrem els dubtes, i no caldrà 
estar connectats tota l'hora. 

- És important que ens connectem sempre a l'inici de cada sessió perquè 
l'alumnat tinga l'hàbit de connectar-se al mateix horari. Si un dia tenim 
qualsevol problema, per malaltia o altres motius, haurem d'avisar l'alumnat 
de la sessió, amb antelació, que no podem connectar-nos, i indicar-los les 
tasques. 

- El tutor/a s'encarregarà de tindre una reunió, almenys setmanal, amb el seu 
alumnat per supervisar i valorar el "normal" funcionament de les classes 
telemàtiques. 

 

 

 

 

 

 

TUTOR/A 
facilita 

material 
alumnat 

Signatura 
document 

Si es facilita tauleta 

Classe per 
Jitsi / 

Webex 
Sessió del 

tutor/a 
Si Webex 

Ús d'Aules Reunió telemàtica setmanal del 
tutor per supervisar el normal 
funcionament de les classes 


