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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. Realitzarem l’acompanyament a través de videocon- 
 ferències.
 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) el/la tutor/a es posarà en contacte telefònic amb la  
família per fer-ne el seguiment. 

aDocent: 
 aEmetrà en streaming la part teòrica d’algunes de les sessions que es duen a terme 
	 a	 l’aula.	 En	 el	 cas	 de	 no	 poder	 connectar-se	 en	 directe	 tots	 els	 alumnes	 confinats,	 es	 
	 gravarà	el	contingut	emès	i	se’ls	farà	arribar	a	posteriori.	Si	hi	ha	alumnes	confinats	de 
 diferents classes però del mateix curs, es podria visionar la sessió en streaming de  
 qualsevol de les aules indiferentment.
 aMitjançant un correu electrònic enviarà les tasques que han de fer els nens i nenes.
 aEl	tutor	del	grup	realitzarà	una	tutoria	setmanal	amb	els	alumnes	confinats	per	tal	de 
 fer seguiment. 
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4. Escenari “Grup de convivència confinat”: 

aAlumnes: situació 100% virtual.
aDocent confinat:
 aFarà classes virtuals, acompanyament tutorial i entrevistes a través de videoconferèn- 
 cies en l’horari adaptat.
 aEnviarà per correu electrònic tasques proposades per l’equip docent. 

5. Escenari “Etapa totalment confinada”: 

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

 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 als alumnes amb data de lliurament i es 
 seguirà un horari de classe adaptat.
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