
   



Ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí... (Manel)  

Adaptar-se a aquesta nova situació no ha estat gens fàcil, per ningú... De fet, ha suposat TOT UN 

REPTE (en majúscules) per tota la societat i, en el nostre cas, per tots/es els membres de la comunitat 

educativa. 

Com a escola, en tot moment hem tingut clar que calia posar els nens/es al centre, més que no pas els 

continguts; així com també escoltar-los tant a ells i elles com a les seves famílies per dibuixar el nou 

camí que estem transitant 

Arribar a unes conclusions sobre les propostes de tasques per oferir a les famílies ha estat un procés 

INTENS! Primerament ens qüestionàvem si demanar o no tasques, ja que tots estàvem una mica 

“segrestats” emocionalment i volíem respectar els moments de cada família... Seguidament ens 

plantejàvem si fer-les d’entrega obligatòria o voluntària; després els dubtes eren de com havien de ser 

les propostes (més obertes, més tancades, sent fidels a la línia d’escola, però amb insalvables 

diferències de del fet de no ser a l’escola...). Enmig de tants dubtes teníem clars alguns aspectes, als 

que sempre hem procurat mostrar-nos fidels. En primer lloc, que des de l’escola volíem OFERIR 

propostes que ajudessin a centrar la ment en altres coses més enllà del covid-19 i fer un 

acompanyament emocional en aquesta situació tant incerta, més que no pas EXIGIR res a les famílies. I 

aquest criteri ha estat fixe al llarg de tot aquest temps. Per això, en primer lloc ens hem centrat en 

arribar a TOTS I TOTES LES ALUMNES mitjançant vídeos de mestres i PAS, assemblees digitals en petit 

grup (P/G) i de tota la classe (G/G), correus electrònics, trucades telefòniques... Al mateix temps que 

manteníem viva la feina interna de l’escola: videotrucades de claustre, mares/pares delegats, AFA, 

EAP, Ajuntament, serveis externs... 

Hem fet molta reflexió, anades i tornades, lectures, converses de claustre i debats amb altres escoles... 

Un procés que, si el dibuixéssim, seria una espiral: a vegades fa tenir la sensació de no avançar, de 

tornar a ser a mateix punt (tot i no ser exactament el mateix); sostenir la sensació de no avançar en 

línia recta i tant ràpid com voldries, sinó amb reflexions i els conseqüents (i congruents) canvis 

d’opinions...  Però així és tot procés educatiu de qualitat!  

I tot aquest treball reflexiu ha estat acompanyat d’un soroll de fons de notícies 

globals i personals, un allau de propostes pedagògiques, les comunicacions 

oficials del Departament, la premsa, la pressió de “no perdre el curs”... Sense 

deixar de tenir en compte els efectes d’aquesta situació a nivell personal, de 

cada un/a de nosaltres, amb tot el que això implica (pors, enyorances, noves 

rutines familiars...) 

En fi, ha estat tot un REPTE que ens ha sacsejat i ens ha obligat a reflexionar sobre els nostres valors 

personals, professionals i del conjunt del centre, a reafirmar els nostres principis enmig de la crisis i 

també a treballar en aquell objectiu (que sovint queda a la cua) d’actualitzar-nos en les noves 

tecnologies.  

Per tot això, volem començar AGRAÏNT L’ESFORÇ QUE HA FET TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA! 

Pensem que ara entrem en una NOVA ETAPA: les aigües estan més tranquil·les, comencem a rebre 

bones notícies, ha començat una mica el desconfinament, estem més acostumats a tot plegat, s’ha 

reduït la fractura digital (els alumnes més grans tenen accés a internet i un portàtil...) 

En aquesta nova fase, pensem que ara sí que podem aprofundir una mica més!  



Hem realitzat una nova enquesta, ens hem tornat a reunir amb les famílies delegades, amb el 

claustre... I hem elaborat aquest document amb la història del nostre confinament, les reflexions i 

acords presos. Evidentment aquest s’anirà modificant, ampliant i millorant. I, si alguna vegada ens hem 

de tornar a confinar, partirem d’una millor base. 

REFLEXIÓ SOBRE EL PAPER DE LES FAMÍLIES: 

 

L’escola a casa... Tot un debat ben calent! En primer lloc no podem considerar escola a casa com a tal 

perquè la primera característica d’aquest tipus d’educació és que les famílies ho escullen i, 

evidentment, en aquest cas no ha estat així. A més a més, el context i les interaccions que es donen a 

l’escola són insubstituïbles. Casa i escola són contexts diferents on es generen aprenentatges 

diferents, ambdós interessants. És important no considerar aquest temps com “temps perdut”, sinó 

ple d’aprenentatges que des de l’escola cal que incorporem.  

Tampoc podem demanar a les famílies que facin de mestres! En canvi, si que els podem demanar que 

ajudin al nen/a a buscar estones per realitzar les tasques establint uns horaris, seguint unes normes... i 

vetllant perquè hi hagi estones de treball autònom i, si es pot, ajudant-los una mica.  

Però, com sabem, aquest és un moment excepcional i per això hem pensat unes propostes de petites 

modificacions temporals a casa per deixar entrar una mica l’escola:  

 Calendari. Marcant el desconfinament, les videotrucades, aniversaris, entrega de tasques... 

 

 Horari  

o Marcar les estones de teletreball dels adults.  

o Buscar estones per realitzar les tasques de l’escola 

o Temps de lleure autònom i compartit.  

 

 Temps. Entenent que el temps de concentració és mes limitat que el de l’adult. Cal pautar-lo per 

ajudar-los a anar eixamplant aquestes estones. Podem utilitzar eines que ajuden a materialitzar 

el temps (ja que és un concepte molt abstracte) com poden ser rellotges de sorra, comptes 

enrere al youtube... 

 

 La casa com a taller. És bon moment per aprendre autonomia personal i de treball amb les 

tasques domèstiques. Ressaltem la cuina (laboratoris de transformació) per la immensitat de 

continguts implícits, tals com llegir/veure vídeo de recepta, llista de la compra, neteja, etiquetar 

ingredients, verbs (pelar, amassar, triturar...), coure (forn, olla, paella...), alimentació sana per 

enfortir el sistema immunitari... Destaquem també el bany (bombolles, experimentació amb 

elements com si s’enfonsa o no, essències d’olors, massatges, la cura del cos..)... Així com tantes 

altres i (també molt interessants) com cosir, cuidar la roba (posar la rentadora, estendre, plegar, 

classificar...), l’ordre de l’espai, bricolatge, electricitat, fontaneria... 

 

 Cercle restauratiu. A l’escola cada matí fem un cercle restauratiu on tothom (qui vol) respon a 

una pregunta o comparteix una reflexió. Us convidem a deixar entrar aquesta dinàmica a casa 

com a rutina diària per oferir un temps i un espai a expressar aquest garbuix intern... És 

important no treure importància al que expliquin i no emetre judicis, més aviat escoltar-los, 

facilitar que s’expressin i evitar que quedin amagats sota la catifa. A la bibliografia d’aquest 



document us compartim un recurs anomenat Psico Fight de la UAB que esperem que us pugui 

ajudar a sostenir millor les converses. 

 

 Racó de la pau: A cada aula i en diversos punts de l’escola tenim racons de la pau. Són espais 

agradables que faciliten la tornada a la calma. Podem oferir-los material tou que ajudi a alliberar 

energia, pots amb aigua i purpurina, jardins de sorra, imatges que inspirin calma, auriculars amb 

música... 

 

 Estones de lliure elecció. A l’escola oferim la possibilitat d’escollir diversos moments del dia, 

sent la més evident, l’estona de treball per ambients. Proposem que aquest treball continuï de 

manera que els podem oferir diferents propostes amb el material més o menys preparat perquè 

sigui el més autònom possible: 

o Activitats compartides: jocs de taula, tertúlies literàries 

o Activitats autònomes: lectura, art, esport, teatre, observació exterior al balcó (planta, temps...), 

joc simbòlic (petits), música i dansa (auriculars), construccions (fustes, rotllos paper WC, 

cartrons, escuradents...)... Les categories serien les que us vagin millor a vosaltres.  

Recomanem algun material visual per escollir: icones, paraules clau en pals de gelat, un dau, 

pinces d’estendre...  

 Tems lliure: l’avorriment és l’estació prèvia a la creació... 

 

 Espai d’estudi 

 

 Objectiu aprendre, no posar nota. Els nens/es han de conèixer aquet objectiu, APRENDRE (de 

totes les experiències d’aquesta situació i de les tasques que els enviem també). Si expressem 

l’objectiu d’aprendre enlloc del de posar notes, provablement reduirem que facin “trampes” 

cercant tan sols el resultat de l’activitat el més ràpid possible. 

 

 

  



REFLEXIONS DE LES PROPOSTES DE L’ESCOLA 

 

 Assemblees virtuals amb els alumnes 

 Aquesta situació ha evidenciat encara més la rellevància del vincle emocional infant-tutor a 

l’hora de què l’alumne vulgui aprendre i desenvolupar les tasques. Les assemblees virtuals, els 

correus electrònics, les trucades... són les eines que ara mateix podem oferir per mantenir i 

enfortir aquest vincle. 

 També ens hem adonat que les conferències en petit grup ajuden més a enfortir el vincle 

emocional ja que permeten la participació més activa dels participants. Per aquest motiu ara 

oferim més trobades en petit grup i, esporàdicament, de tota la classe.  

 Convidem a les famílies a fer videotrucades amb nens/es de la classe en P/G de manera 

informal, ja que és una necessitat que han expressat alguns nens/es. 

 

 Propostes d’activitats 

o El Currículum no ens parla d’adquisició de coneixement, ens parla de COMPETÈNCIES, 

d’adquirir EINES. 

o Línia escola: coherència amb el projecte d’escola (tot i que no podem oferir exactament 

les mateixes propostes) 

o Activitats globals al voltant d’un tema al llarg de la setmana.  

o Fer proactius als alumnes. Quins objectius es plantegen ells mateixos? Què els oferim per 

ajudar a aconseguir-los? Recordem: oferim ajuda, recursos... més que no pas demanem i 

exigim. 

o Tasques motivadores: propostes atractives, partint dels seus interessos, que tinguin sentit 

per a ells, que sàpiguen per què fan aquella activitat, per a què els servirà... 

o Autoavaluació. La mestra exposa l’objectiu i el criteri d’avaluació de cada activitat així com 

també preguntes de reflexió personal, com per exemple: què he millorat?  I, què no? A què 

pot ser degut? Què hi puc fer al respecte? 

o Poques tasques i concretes. Deixar temps a les famílies perquè facin de família, no 

d’escola.  

o Tasques riques, que es puguin anar millorant. Seguint la filosofia de La mariposa de Austin, 

anar millorant una proposta mica en mica, a través de la reflexió, l’acceptació de propostes 

dels altres, els referents d’escola d’ortografia, presentació... Si les tasques són riques es 

pot fer un treball profund. Menys és més.  

o Multinivell. A partir de CG s’envien tasques personalitzades. De tota manera, es proposen 

altres activitats de reforç, aprofundiment o ampliació.  

o Especificar. Les famílies han expressat la importància de ser molt específics en les 

propostes. Ens comprometem a donar orientacions sobre:  

o Autonomia. Donar pistes sobre el grau d’ajuda que requereix l’activitat: individual, 

demana ajuda en aquesta proposta... A l’escola, quan treballem per estacions, 

tenim una norma: abans de preguntar al mestre has d’intentar resoldre-ho 

autònomament o amb l’ajuda dels companys/es. Recordem que tenen llibretes 

amb referents que els poden ser d’ajuda. 

o Compartir l’objectiu de la tasca amb l’alumne. 

o Compartir el criteri d’avaluació amb l’alumne. 

o Autoavaluació segons l’objectiu plantejat i el criteri d’avaluació. 

o Autoavaluació dels hàbits de treball: M’he esforçat? He sigut autònoma? 



o Activitat voluntària (reforç, ampliació...), obligatòria (es farà retorn o no?) 

 

 Altres propostes 

 

o Facebook! Recordem aquest temporalment hem ampliat l’ús d’aquesta xarxa social i ara, a 

més a més, oferim reculls de propostes d’activitats. 

o Web de l’escola.  

o Web: L’ortografia al carrer 

o Koalatext 

o Revistes El Tricicle, Cavall Fort.. 

o Moltes editorials han obert part del seu material 

o Televisió: Manduka, camins per anar a l’escola, INFO-K, activitats en anglès (petits)... 

o Activitum.cat 

o Biblioteca Municipal. Cada diumenge ofereix la narració d’un conte... I ben aviat 

reemprendrà el servei de préstec. 
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Aquest document és fruit de les reunions de cicle, d’equip directiu, les enquestes realitzades a les 

famílies, les reunions de pares/mares delegats i diversa documentació (decrets d’avaluació del 

Departament,...). Aquí us deixem alguns dels links, ajudeu-nos a ampliar-los, si us plau! 

 La mariposa de Austin https://www.youtube.com/watch?v=2-mKkYQ7hA4 

 10 reptes i reformes prioritàries en educació per fer front a la crisi de la COVID-19: 

https://obrimeducacio.cat/blog/reformes-priorit%C3%A0ries 

 MES (Moviment Educatiu Sistèmic) 

o Carles Parellada: El regreso a la escuela: un reto para el acompañamiento 

educativo https://www.youtube.com/watch?v=ukS4pWVK8mc 

 Rosa Sensat 

o Gino Ferri https://www.rosasensat.org/video-gino-ferri-que-deberia-aprender-la-

escuela-de-la-situacion-actual/ 

o Neus Sanmartí https://www.rosasensat.org/video-conversa-amb-neus-sanmarti-

lescola-a-distancia-ens-preocupa-com-aprendre-o-com-avaluar/ 

o David Bueno https://www.rosasensat.org/conversa-amb-david-bueno-per-que-no-

podem-decidir-amb-por-que-en-diu-la-neuroeducacio/ 

o Eva Sargatal i David Castillo https://www.rosasensat.org/video-conversa-amb-e-

sargatal-i-d-castillo-leducacio-infantil-en-temps-de-confinament-una-identitat-a-

construir-i-compartir/ 

 L'Educació confinada Blog creat per l’equip de l’ICE de la UAB 

o Dolors Feixas http://blogs.uab.cat/ice-equipdocent/2020/04/24/leducacio-

infantil-confinada/ 

o Psico Fight http://blogs.uab.cat/ice-equipdocent/2020/04/22/lice-recomana-les-

emocions-durant-el-confinament/ 

o Montserrat Font i Rosa Gil http://blogs.uab.cat/ice-

equipdocent/2020/04/21/conversa-lectura-i-escriptura/ 

 Escoles de referència 

o Pla de contingèngia covid-19 Escla Congrés Indians file:///D:/Desktop/Pla-

Continge%CC%80ncia-COVID-19%20CONGRES%20INDIANS.pdf 
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TASCA 

1 
CAL ENVIAR LES TASQUES OBLIGATÒRIES, I SI 

VOLEU, LES VOLUNTÀRIES TAMBÉ.  

3 
A PARTIR D’ARA, LES TASQUES S’ENVIARAN ELS 

DIVENDRES I ES PODRAN RETORNAR FINS AL 
DIVENDRES SEGÜENT. 

2 
ELS MAILS ELS HAN DE LLEGIR I CONTESTAR ELS 

NENS I LES NENES. 

4 
EL FORMAT DE LES TASQUES POT VARIAR: 

ALGUNES SETMANES SERAN SEGMENTADES PER 
ÀREES I D’ALTRES MÉS GLOBALS. 

CG’s, CS’s I 6è TINDRAN TASQUES 
PERSONALITZADES. 5 

ES PROPOSARAN TASQUES D’AMPLIACIÓ, 
REFORÇ I APROFUNDIMENT. 6 

L’AUTONOMIA TAMBÉ VE ESPECIFICADA, ALGUNES 
TASQUES S’HAN DE FER AMB AJUDA I ALTRES 

SENSE. 
7 

S’INCLOURÀ UNA AUTOAVALUACIÓ QUE AJUDARÀ 
ALS NENS I NENES A CONÈIXER ELS SEUS AVENÇOS.  8 

LA MESTRA FARÀ UN RETORN DE LES TASQUES AMB 
L’INFANT. 9 

A LES ASSEMBLEES VIRTUALS ES PODEN MOSTRAR 
LES TASQUES FETES.  

10 

1 


