
                                                                                     

1 

PREGUNTES FREQÜENTS DERIVADES DE LA SITUACIÓ DE 
CONFINAMENT (FAQS-C) 

El passat 7 de maig, l’equip directiu i part de l’equip docent de l’escola va celebrar una reunió 
virtual amb els representants de famílies, vocals de comissions i junta de l’AFA amb l’objectiu 
d’explicar les etapes de treball, decisions i metodologia aplicada durant l’estat 
d’excepcionalitat que el centre està vivint des del passat 13 de març. 

Per tal de fer extensiva la informació, hem elaborat un resum en forma de preguntes freqüents 
que confiem sigui útil per centrar les respostes als temes de major impacte i interès per a 
totes les famílies. 

 
Què va passar el 12 de març del 2020?  
 
El Govern de la Generalitat va decidir tancar tots els centres educatius de Catalunya, en 
coordinació amb el Departament de Salut i en el marc del Pla d’Actuació del Procicat per 
emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial d’alt risc. Ho va 
fer com a mesura de contenció i per evitar la propagació del coronavirus. La mesura va afectar 
tots els centres de Catalunya, siguin de titularitat pública, privada concertada o privada, i a les 
diferents etapes educatives. 
 
La previsió inicial va ser de 15 dies, però ha anat allargant-se atesa l’evolució del coronavirus. 
 
Com arriben les informacions per part del Departament d’Ensenyament als centre 
escolars de Catalunya?  
 
Arriben mitjançant una nota de prensa publicada al web del Departament. No hi ha 
instruccions directes als centres.  
 
Quines han estat les pautes legals sota les quals s’ha mogut l’escola? 
 
En tot moment s’han seguit les instruccions de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i el Consorci d'Educació de Barcelona (CEB), que regula el sistema educatiu català, 
conjuntament amb les instruccions de les autoritats sanitàries.  
 
Què ha fet l’escola des del 12 de març? 
 
L’escola ha hagut de crear un Pla d’Acció propi, que atengui les necessitat de l’alumnat del 
centre. El disseny i implementació del pla ha estat recolzat en tot moment per l’inspector de 
zona del Departament d’Ensenyament, que treballa també amb altres escoles del barri.  
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En què consisteix el Pla d’Acció que ha hagut de crear l’escola en aquest període? 
 
El pla de treball organitzat i coordinat per l’equip directiu ha consistit, per una banda, en 
coordinar i organitzar el teletreball del professorat i del personal PAS del centre, per altra 
banda, en atendre temes tan importants com mantenir una comunicació fluïda amb les 
famílies, definir el treball de l’alumnat al llarg del confinament, establir uns objectius 
d’avaluació, fer una bona adaptació de l’acció dels tutors per poder donar seguiment i retorn 
a les tasques, i, finalment, adaptar els criteris d’avaluació d’acord amb el nou context virtual.  
 
El Pla d’Acció és un document viu que va canviant per adaptar-se a les directrius i necessitats, 
tant del CEB com de les famílies. 
 
Com s’ha definit el treball de l’alumnat? 
 
S’han habilitat enllaços per al material digital que l’alumnat està fent servir i que s’han 
compartit a través de BynApp o correu electrònic. S’han tingut en compte les diferents etapes 
educatives i nivells dins d’aquestes. Les propostes són transferibles, significatives, 
competencials i amb una durada diària o setmanal/quinzenal segons el cicle. S’hi han afegit 
propostes opcionals per aquells que volguessin ampliar. S’ha fet seguiment d’aquestes 
tasques a través de reunions virtuals amb l’alumnat, tant amb el grup sencer com en grup 
reduït, des de P3 fins a 6è. I s’ha fet retorn (avaluació) de les tasques a través de la figura de 
la tutora o tutor, o a través de l’especialista, en el cas de les tasques de música, anglès, 
educació física... 
 
 
Què ha passat amb els animals de l’escola? 
                                                                                                                  
Quan es va decretar el confinament, es va formar un comitè d’atenció als animals de l’escola 
que es va organitzar per atendre’ls.  
En vista a l’allargament de la situació de l’estat d’alarma es van prendre dues decisions: 
alguns animals van ser cedits a un pagès, i uns altres, van ser acollits per algunes famílies de 
l’escola. 
 
Què són i què s’ha fet amb les targetes moneder?  
 
Les targetes moneders són la substitució de les beques de menjador. El nostre centre va ser 
dels darrers en rebre-les. L’entrega de les targetes es va organitzar presencialment a l’escola, 
atenent a totes les mesures de seguretat obligatòries. 
 
Tot l’alumnat té connectivitat? 
 
S’ha fet un estudi per detectar aquelles famílies que no en tenien i s’han repartit tauletes i/o 
ordinadors de l’escola.  
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El Consorci d’Educació de Barcelona ha repartit tauletes, han arribat a l’escola?  
 
Sí, en va fer arribar una la setmana del 4 de maig.  
 
Som una escola inclusiva, com estem treballant amb l’alumnat amb Necessitats 
Específiques de Suport Educatiu (NESE)?  
 
La situació de confinament ha agreujat una situació que ja era complicada. A la manca de 
recursos preexistents s’hi afegeix la dificultat de treballar virtualment amb alumnes NESE, ja 
que, per tal de promoure oportunitats d'estimulació i mantenir el vincle amb els seus referents, 
requereixen una atenció més efectiva, personalitzada o propera. 
 
Els mestres d’educació especial de l’escola i els auxiliars d’educació especial estan fent un 
acompanyament als alumnes de l’escola.  
 
Què passarà amb la quota de material del 3er trimestre?  
 
Es retornarà l’import proporcional al temps de confinament en forma de descompte en la quota 
de material i sortides del curs vinent.  A l’alumnat que el curs vinent no estigui matriculat (6è 
i altres motius), se li transferirà l’import un cop s’hagi calculat.  
Les famílies que encara no han fet efectiva la 2a quota, hauran de fer la transferència de 
l’import ajustat al nou import. 
 
Què passa amb les colònies de P3 i P4?  
 
A l’escola es reserven les cases de colònies a dos anys vista per poder assegurar-ne la plaça. 
La reserva econòmica feta per a aquest any passa a ser per al curs que ve, per tal de no 
perdre la bestreta abonada.  
 
Com es faran les preinscripcions per l’alumnat que entri el curs que ve? 
 
El calendari oficial és del 13 al 22 de maig. Seguint la normativa seran telemàtiques durant 
tot el període i s’oferiran tres dies per poder preparar l’atenció presencial amb cita prèvia a 
l’escola. En aquest darrer cas, es seguiran les mesures obligatòries per evitar contagis. 
 
Se’ns està demanant fer la preinscripció als casals d’estiu, n’hi haurà? 
 
La certesa no és absoluta, ja que canvia segons l'evolució del CoViD-19; però d’haver-n’hi, 
les empreses organitzadores de casals necessiten fer la previsió del nombre d’usuaris per 
tenir diferents plans d’actuació segons les circumstàncies sanitàries. Per aquest motiu les 
inscripcions estan obertes telemàticament. 
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Com s’avaluarà l’alumnat durant aquest tercer trimestre? 
 
El seguiment de les tasques durant el confinament en cap cas anirà en detriment de la 
qualificació de l’alumnat, només es tindrà en compte per ajustar les avaluacions a l’alça. El 
professorat tindrà com a referència les qualificacions de cada alumnat obtingudes fins al 12 
de març, i en cap cas, aquest darrer trimestre els farà baixar aquesta nota. 
 
I l’any que ve, què? 
 
Es farà un gran esforç per avaluar i fer la diagnosi de tot l’alumnat, curs a curs. Es posarà una 
sensibilitat especial en els canvis de cicle: el trasllat d’expedient de l’alumnat que passa a 
l’institut i l’alumnat que passa a primària. 
 
Hi ha aspectes oberts? 
 
Tal i com hem dit, el Pla d’Acció és un document viu i en contínua reescriptura. La situació 
educativa viu la mateixa situació de contínua adaptació que la resta de sectors de la societat.  
 
Tot i així, estem fent un recull de propostes de temes organitzatius per a l’any que ve que 
podrien aplicar-se a partir del mes de setembre: (i) mesures del desconfinament (és possible 
que cada escola disposi del seu propi pla de desconfinament, atenent sempre els preceptes 
del Departament de Salut), (ii) pla d’acollida als alumnes de P3, (iii) possible reagrupació de 
l’alumnat, (iv) pla de reforços per atendre la diversitat d’alumnes de l’escola.  
 
L’enfocament d’aquestes temes pretén que ens puguem avançar en tot el que sigui possible, 
a diferents escenaris, per ara no definits. Per tant, es tracta d’un treball de coordinació intern 
del centre a fi de minimitzar les limitacions produïdes durant el confinament i gestionar el nou 
curs amb les garanties educatives i de seguretat. 
             
Hi haurà altres trobades escola-famílies? 
 
Possiblement calgui fer una altra trobada escola-famílies per fer extensives les novetats i/o 
informacions emergents que vagin sorgint durant les properes setmanes. 
 
 
 
Equip Docent i AFA de l’Arenal de LLevant 


