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Coordinació COVID-Claret:  
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1. Escenari “Docència presencial”: 
	
aL’escola operarà en modalitat 100% presencial. 
 

2. Escenari “Docent confinat i alumnes a l’aula”: 
 
aAumnes: situació 100% presencial amb un docent substitut.

 

3. Escenari “Docent a l’aula i alumnes parcialment confinats”  
 
aAlumnes:
 aNo confinats: situació 100% presencial.
	 aConfinats*: situació 100% virtual.  
	 Si un alumne no pot venir a l’escola la connexió amb videoconferència es farà en cas  
 d’aïllament de l’alumne, quan hagi de romandre a casa 10 dies, com a mínim.

*Els alumnes pendents de PCR (2-3 dies d’absència)la tutora es posarà en contacte telefònic amb la família per 
fer-ne el seguiment.

aDocent:
 aLa tutora realitzarà l’acompanyament a través de videoconferències.

 

4. Escenari “Un grup de convivència confinat”: 

aAlumnes: situació 100% virtual.
aDocent:
 aFarà trobades de treball d’aspectes clau de les àrees d’aprenentatge, a través de video- 
 conferències en l’horari adaptat. 
 aEn funció del moment del curs es valorarà enviar alguna tasca o píndola de treball.
 aLa tutora farà treball tutorial, d’educació emocional i les entrevistes per  
 videoconferència.

Docència  
presencial

Docent 
confinat

alumnes aula

Docent aula
alumnes 

parcialment 
confinats

Grup de 
convivènca 

confinat

Cicle 
totalment 
confinat

1 2 3 4 5

Més info:   
Web InfoCOVID Claret

https://www.claretbarcelona.cat/ca/escola/infocovid-claret


Coordinació COVID-Claret:  
Rebeca Cangas · infocovid@claretbarcelona.cat

Més info:   
Web InfoCOVID Claret

5. Escenari “Cicle totalment confinat”: 

aAlumnes: situació 100% virtual. Estem treballant per integrar en breu Gsuite dins de la  
plataforma d’Educamos:
	 aCada alumne i docent disposarà d’un correu electrònic que li permetrà accedir a les 
  diferents aplicacions que Google facilita i centralitzarà les diferents funcions  
    acadèmiques.

aDocent: 
	 aFarà classes virtuals, acompanyament tutorial i entrevistes des de casa a través de  
 videoconferències en un horari adaptat.
 aEnviarà setmanalment un conjunt de tasques i/o píndoles de treball als alumnes  
 coordinades amb la resta de l’equip docent.
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