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PROTOCOL SEGUIMENT ESCOLAR CONFINAMENT INDIVIDUAL O 

GRUPAL. 
 
 
 
 

1.EDUCACIÓ INFANTIL (pàgs.2-3) 
2.EDUCACIÓ PRIMÀRIA. (pàgs. 4-5) 
3.EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT. (pàgs. 6-7) 
4.CICLES FORMATIUS. (pàgs. 8-9) 
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1. EDUCACIÓ INFANTIL 
 

1- Un únic alumne negatiu en un grup confinat per contagi contacte estret. 

En aquest cas es procedirà com  en cas de malaltia de curta durada. Es facilitarà a 

l’alumne mitjançant mail pares: 

 

- Document amb programació orientativa de continguts a treballar durant 

l’absència. 

- Llibres, fitxes o materials que pugui necessitar per a la realització de les 

mateixes. 

- Possibilitat de visionat mitjançant Ipad/ordinador d’alguna classe en concret, 

sempre i quan la família pugui o vulgui dur-ho a terme. 

- Setmanalment ,o quan es consideri, se li facilitaran noves tasques i/o materials. 

- Es concertaran un mínim de dues trobades meet amb la família i/o l’alumne. 

 

2- Grup sencer confinat per positiu covid dins el grup. 

 

En cas d’haver de confinar un grup sencer seguint el protocol de Sanitat, i per tal 

que es pugui seguir el programa de classes: 

- Es fa arribar a les famílies document amb programació orientativa de 

continguts a treballar durant els dies de confinament. 

- El dia que els alumnes deixen de venir al centre s’emporten els llibres i/o 

material que puguin necessitar per seguir les tasques durant els dies de 

confinament. 

- Es programa un calendari meet de reunions de 5 o 6 alumnes: una per a treball 

lectoescriptura/matemàtiques, una per a anglès (Storytelling, songs, 

vocabulary...) i una reunió tutoria/ambients  segons característica del grup (en 

petits grups o tot el grup) 

 El contingut d’aquest reunions serà el seguiment i explicació de les tasques 

(fitxes) que els alumnes s’han emportat. 

 No cal gravar cap vídeo per penjar-lo a la plataforma Padlet. 

 Aquestes connexions seran d’una durada de mitja hora aproximadament. 

 Les mestres d’anglès les programaran en hores que el grup classe tingués 

aquesta matèria a l’escola. 

 Les connexions amb la tutora per a lectoescriptura/matemàtiques es 

programaran perquè cada dia es puguin fer dos grups de 5/6 alumnes i al dia 

següent dos altres; i així successivament la resta de la setmana. 

 Un dia a la setmana es programarà una reunió meet tutorial/ambients amb 

la meitat del grup classe. 
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3- Confinament de tota l’etapa. 

 

En cas d’haver de confinar tota l’etapa per indicació del Govern se seguirà el curs 
mitjançant la plataforma Padlet des del primer dia de confinament redefinint horaris i 
propostes d’activitats. 
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2. EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

1. Alumne/a en espera de resultats de PCR. 

- En tractar-se només de dos dies fins a saber si el resultat és negatiu, es 

procedirà com es fa normalment en una malaltia de curta durada: per correu 

s’enviaran les feines d’aquests dos dies i s’oferirà la possibilitat de videotrucada 

per resoldre dubtes. El tutor serà qui enviarà les feines. Prèviament s’haurà 

posat en contacte amb els especialistes per fer el recull de totes les tasques a 

realitzar. 

- En cas que l’alumne/a tingui el seu material a l’escola, aquest es deixarà a 

secretaria perquè el pugui recollir algun conegut. 

 

2. Alumne/a negatiu confinat/ada per contagi d’un contacte estret 

- En cas que un alumne/a tot i ser negatiu/va hagi d’estar confinat/ada a casa 

podrà seguir les classes presencials que es realitzen a l’escola de manera 

telemàtica a través d’un enllaç que haurà creat el/la mestre/a al Classroom. Per 

tant, continuarà fent el seu horari.  

- S’enviarà un correu a tots els mestres per informar del confinament d’aquest/a 

alumne/a. 

- Els mestres utilitzaran l’eina del Classroom per connectar-se amb l’alumne/a, 

penjar material i enviar tasques que hagi de realitzar si és necessari. 

- A l’aula de l’alumne/a hi haurà un iPad que utilitzaran tots els mestres per 

connectar-se amb el/la nen/a confinat/ada. 

- En cas que l’alumne/a tingui el seu material a l’escola, aquest es deixarà a 

secretaria perquè el pugui recollir algun conegut. 

 
3. Grup confinat. 

- Els alumnes hauran d’emportar-se tot el material. 

- Les classes es faran telemàticament seguint l’horari habitual. Els alumnes a 

través de l’enllaç que el/la mestre/a haurà creat al Classroom es podran 

connectar. 

- S’utilitzarà el Classroom per fer les connexions, penjar material, rebre les feines, 

retornar-les en cas necessari, fer qüestionaris... 

- El Classroom tindrà una part destinada a fer d’agenda per recordar les diferents 

tasques que cal anar realitzant. 

- Els mestres seguiran les seqüenciacions fent les modificacions pertinents. 

- El grup classe tindrà sessions de tutoria. Fer un treball emocional amb els 

alumnes serà un objectiu important com es va dur a terme durant el 

confinament del curs passat. 

- La comunicació amb la família continuarà sent clau per tenir un bon seguiment 

de cada nen/a. 
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- La participació de la psicopedagoga s’oferirà a totes les famílies. Continuarà fent 

seguiments dels casos coneguts i es comunicarà amb aquelles famílies que ho 

necessitin. 

- Els mestres especialistes si no estan confinats, es connectaran amb els alumnes 

des de l’escola. 

 

 

4. Confinament de tota l’etapa. 

 

En cas d’haver de confinar tota l’etapa per indicació del Govern se seguiran les classes 
segons indicacions punt 3 des del primer dia de confinament. 
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3. EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I BATXILLERAT 
 
 

1- Grup sencer confinat per positiu covid dins el grup. 

 

En cas d’haver de confinar un grup sencer seguint el protocol de Sanitat, i per tal 

que es pugui seguir el programa de classes: 

- El dia que els alumnes deixen de venir al centre s’emporten els llibres i/o 

material que puguin necessitar per seguir les tasques durant els dies de 

confinament. 

- Es fa el mateix horari lectiu que té aquella classe però amb connexió on line 

respectant les matèries, hores de pati, etc. 

- Es posarà un portàtil a aquella aula perquè els professors puguin fer la classe 

des d’allà mateix. Serà responsabilitat del professor enviar el link de la 

videoconfèrencia meet.  

 
2- Un únic alumne confinat en un grup que fa classe presencial 

En el  moment que es tingui coneixement què un alumne s’ha de confinar i els seu 
grup en canvi roman a l’aula: 
- S’enviarà un mail a tots els professors d’aquell grup avisant que aquest alumne 

està confinat i fins a quin dia. 
- Cada professor haurà d’enviar la convocatòria de la videoconferència i 

connectar l’iPad durant la classe per tal que l’alumne confinat la pugui seguir. 
 

3- Confinament de tota l’etapa. 

 

En cas d’haver de confinar tota l’etapa per indicació del Govern se seguiran les 

classes on line des del primer dia de confinament seguint l’horari de cada grup i 

respectant matèries i patis. 

 
Per a la detecció i control dels alumnes que estan a l’espera de resultats de proves PCR i pel 
control dels resultats a fi de saber si estan confinats o no se seguirà els egïuent protocol: 
 
PROTOCOL DE CONTROL CASOS COVID ALUMNES ESO-BAT 
 

1. Quan tinguem coneixement d’un cas d’un alumne que no ve a classe per motius 

relacionats amb la Covid-19 el tutor/a enviarà un @ al coordinador amb còpia al 

director d’etapa explicant quina és la situació d’aquell alumne. 

2. Si està pendent de fer-li  PCR o està esperant el resultat d’aquest PCR i falta més de 

dos o tres dies s’engegarà el protocol de classes on line. 
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3. Quan tinguem coneixement del resultat del PCR ho comunicarem al coordinador i al 

director d’etapa precisant, seguint indicacions del CAP de referència, si aquest 

alumne es pot reincorporar a classe amb normalitat o ha de romandre confinat a 

casa. 

4. En cas de confinament d’un alumne s’engegarà protocol de classes on line, si ja 

s’havia iniciat per el punt 2, es continuarà fent. El tutor enviarà un @ a tots els 

professors, coordinador i director d’etapa que imparteixen classe en aquell grup 

indicant fins a quin dia aquell alumne estarà confinat. 

5. Totes aquestes dades (alumne, pendent PCR, confinament, inici i final protocol 

classes on line) es registraran en el document que està a la Intranet. 

 
MESURES PER A LA  CONTENCIÓ 
 
Per evitar desplaçaments de l’alumnat, els ensenyaments postobligatòris (batxillerat) les 
classes de les tardes es faran telemàticament de manera que els alumnes només hauran de 
fer un desplaçament diari mantenint els grups estables.  
 
Es mantenen les pràctiques de laboratori en els horaris establerts fent les adaptacions 
horàries pertinents. 
 
Les classes online es faran amb l’eina Meet i el seu correu electrònic corporatiu. 

Aquestes mesures es mantindran, en principi i seguint les instruccioins del Departament 
d'Educació, fins al 21 de desembre. 
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4. PROCEDIMIENT COVID DPT. CICLES FORMATIUS 
 

1. GRUPS DE ACTUACIÓ 
 
1. Alumnes que no assisteixen pendents de prova i/o resultat PCR. 
2. Alumnes confinats per proximitat però PCR negativa. 
3. Alumnes confinats PCR positiva sense confinament d’aula. 
4. confinament d’aula. 
5. alumnes que no assiteixen amb causda justificada no covid. 
 
 

2. ACTUACIÓ REQUERIDA 
 
Grup 1: Si està pendent de fer-li  PCR o està esperant el resultat d’aquest PCR i falta 

més de dos o tres dies s’engegarà el protocol de classes on line. 

Grup 2: Alumnes confinats per proximitat, però amb PCR negativa, se'ls activarà la 

possibilitat de seguir les classes on line. 

Grup 3: Alumnes confinats amb PCR positiu sense confinament de l'aula, se'ls 

activarà la possibilitat de classes on line. 

Grup 4: Confinament d'aula, desenvolupament de les classes on line amb 

seguiment de tots els alumnes. 

Grup 5: Alumnes que no assisteixen amb causa justificada aliena a l'COVID, no se'ls 

activarà la possibilitat de seguir les classes en streaming. 

 
3. PROCEDIMIENT 

 
 

1. El tutor de cada classe abans de l'inici de la jornada marcarà en la llista dels seus 
alumnes un avís de consergeria on s'informarà als professors d'aquells alumnes que 
requereixen la connexió. 

2. Si l'avís és amb posterioritat s'avisarà als professors. 
 

3. El professor de primera hora haurà de col·locar a l'aula que ho requereixi el portàtil 
per al desenvolupament de la jornada, aquest portàtil s'extraurà dels existents en 
classes d'auxiliar de conversa (haurem de preocupar-nos de no quedar-nos sense 
bateria per a això es podrà obtenir el carregador). A l'aula 13 de GA1 es procedirà a 
la col·locació d'una càmera que es troba en el despatx de Direcció, aquesta càmera 
també s'utilitzarà a l'aula 15 en horari de tarda per cobrir les classes d'Educació 
Infantil. Els professors que disposin d’IPAD poden utilitzar aquest dispositiu per a les 
classes. 
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4. Cada professor generarà la sessió en meet i donarà autorització mitjançant el seu 
email per a aquells alumnes que a l'hora de passar llista estava indicat per part del 
tutor. 

5. Secretaria serà informada perqué és possi en contacte amb la família en cas que 
l'alumne no és connecti i l’escola no hagi estat informada. 

6. Els portàtils es recolliran a les 14:00 i es deixaran al despatx de Direcció. 
 
 

4. CONFINAMENT DE TOTA L’ETAPA 
 
En cas d’haver de confinar tota l’etapa per indicació del Govern se seguiran les 
classes on line des del primer dia de confinament seguint l’horari de cada grup i 
respectant matèries i patis. 
 

5. ALTRES INDICACIONS 
 
És molt important perquè el protocol funcioni la tasca de tutor marcant els avisos 
de consergeria així com la tasca dels professors realitzant les sessions i passant llista 
sobretot a primera hora. 
 
Aquells alumnes que no es connectin en aquests primers moments no se’ls posarà 
falta a l’espera que Secretaria confirmi el motiu de la seva absència contactant amb 
ells o la seva família. 
  

MESURES PER A LA  CONTENCIÓ 
 

Per evitar desplaçaments de l’alumnat l'assistència a les classes presencials es farà per 
torns setmanals.  

Es partirà el grup classe, la meitat farà classe presencial i l’altra meitat seguirà les classes 
 on-line des de casa durant tota la setmana. El tutor indicarà als seus alumnes els dies 
presencials i els on-line. 

Aquestes mesures es mantindran, en principi i seguint les instruccioins del Departament 
d'Educació, fins al 21 de desembre. 

Els alumnes que segueixin les classes des de casa ho faran a través de l'eina Meet i el seu 
correu electrònic corporatiu. 

Les FCT's es continuaran realitzant tal i com s'han fet fins a dia d'avui. 
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