
 

 

Aquesta planificació està pensada en cas de confinament de 10 dies i 

comptant amb tot el professorat disponible, estigui confinat o no. 

En cas de malaltia d’algun dels mestres, aquesta planificació podria 

modificar-se. 

 

Les activitats previstes s’han programat entenent que l’alumnat afectat 

podrà endur-se llibres i material en fulls que la tutora ha preparat. 

 

La durada de 10 dies del confinament permetrà que el retorn en paper es 

pugui fer quan els alumnes es reincorporin a l’escola. 

  



PLANIFICACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT (10 DIES) 

 

NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE TREBALL I 

RECURSOS DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICITAT DEL 

CONTACTE AMB EL GRUP 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DEL 

CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DE 

CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

 

 
P3 

-Plataforma Clickedu.  

 
-Activitats lúdiques per 
reforçar hàbits i 

rutines. 

• 1 vídeo tutorial setmanal explicant 

l’activitat  
• 1 vídeo tutorial setmanal amb 
l’activitat especialistes 

• 1 videoconferència setmanal 
•  Feines simples en paper  

Només en cas que 

ho demanin les 
famílies 

-1 correu electrònic 

setmanal 
 

 
 

P4 

-Plataforma Clickedu.  
 

-Activitats lúdiques per 
reforçar hàbits i 
rutines. 

• 1 vídeo tutorial setmanal explicant 
l’activitat  

• 1 vídeo tutorial setmanal amb 
l’activitatespecialistes 

• 1 videoconferència setmanal 

•  Feines simples en paper  

Només en cas que 
ho demanin les 

famílies 

-1 correu electrònic 
setmanal 

 

 

 
P5 

-Plataforma Clickedu.  

 
-Activitats lúdiques per 

reforçar hàbits i 
rutines. 

• 1 vídeo tutorial setmanal explicant 

alguna activitat tutora 
• 1 vídeo tutorial setmanal 

especialistes 
• 1 videoconferència setmanal 
• Feines simples en paper  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Només en cas que 

ho demanin les 
famílies 

-1 correu electrònic 

setmanal 
 

NIVELL 

EDUCATIU 

MÈTODE DE TREBALL I 

RECURSOS DIDÀCTICS 

MITJÀ I PERIODICITAT DEL 

CONTACTE AMB EL GRUP 

MITJÀ I PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DE 



PREVISTOS INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A 

CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
1r i 2n 

 

 
-Plataforma Clickedu 

 
-Activitats competencials 
dels diferents àmbits 

seguint la programació 
de curs però adaptades a 

l’entorn d’aprenentatge 
virtual.  

 
-Algunes de les activitats 
aniran acompanyades de 

vídeos tutorials perquè 
puguin veure tantes 

vegades com necessitin 
les explicacions i en 
l’horari que els vagi 

millor. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
-1r dia de confinament: activació 

a la plataforma Clickedu de les 
activitats de la tutora i els 
especialistes. 

 
-5è dia de confinament: 

activació a la plataforma d’una 
activitat plàstica o d’educació en 

valors. 
 
Connexió diària per 

videoconferència amb la tutora. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
- Retorn de les activitats 

realitzades. 
 

 

 
-1 correu electrònic 

setmanal amb 
planificació 
 

*Les famílies poden 
contactar sempre que 

ho necessiten 
mitjançant l’eina del 

correu Clickedu. 

NIVELL 

EDUCATIU 
MÈTODE DE TREBALL I 

RECURSOS DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICITAT DEL 

CONTACTE AMB EL GRUP 
MITJÀ I PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DE 

CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
3r i 4t 

 
-Plataforma Clickedu 

 
-Activitats competencials 
dels diferents àmbits 

seguint la programació 
de curs però adaptades a 

l’entorn d’aprenentatge 
virtual.  
 

-Algunes de les activitats 
aniran acompanyades de 

vídeos tutorials perquè 
puguin veure tantes 
vegades com necessitin 

les explicacions i en 
l’horari que els vagi 

millor. 

 
-1r dia de confinament: activació 

de les activitats setmanals de la 
tutora (Mates, Català, Medi) a la 
plataforma Clickedu. 

 
-3r dia de confinament: activació 

de les activitats setmanals dels 
especialistes (Anglès, Música, 
Educació Física) a la plataforma 

Clickedu. 
 

-5è dia de confinament: 
activament per part de la tutora 
d’una activitat plàstica o d’educació 

en valors. 
 

Connexió diària per 
videoconferència amb la tutora en 
dues franges, de matí i tarda, si fa 

falta i respectant la pausa per 
esmorzar i descans. 

 
Connexió setmanal per 
videoconferència amb els 

especialistes. 
 

L’entrega dels treballs en paper es 
realitzarà a la tornada a l’escola. 

 
 
  

 

 
- Comentaris de retorn de 

la feina realitzada per 
part de la tutora i els 
especialistes. 

 
 

 
- Els alumnes poden 
contactar sempre que ho 

necessiten mitjançant 
l’eina del correu Clickedu. 

 
-1 correu electrònic 

setmanal 
 
 

*Les famílies poden 
contactar sempre que 

ho necessiten 
mitjançant l’eina del 
correu Clickedu. 

NIVELL 

EDUCATIU 
MÈTODE DE TREBALL I 

RECURSOS DIDÀCTICS 

PREVISTOS 

MITJÀ I PERIODICITAT DEL 

CONTACTE AMB EL GRUP 
MITJÀ I PERIODICITAT 

DEL CONTACTE 

INDIVIDUAL AMB 

L’ALUMNE/A 

MITJÀ I 

PERIODICITAT DE 

CONTACTE AMB LA 

FAMÍLIA 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
5è i 6è 

 
-Plataforma Clickedu 

-Activitats competencials 
dels diferents àmbits 
seguint la programació 

de curs però adaptades a 
l’entorn d’aprenentatge 

virtual.  
Algunes de les activitats 
aniran acompanyades de 

vídeos tutorials perquè 
puguin veure tantes 

vegades com necessitin 
les explicacions i en 
l’horari que els vagi 

millor. 

 
-1r dia de confinament: activació 

de les activitats de la tutora 
(Mates, Català, Medi) a la 
plataforma Clickedu. 

 
-3r dia de confinament: activació  

de les activitats dels especialistes 
(Anglès, Música, Educació Física) a 
la plataforma Clickedu. 

 
-5è dia de confinament: 

activació per part de la tutora 
d’una activitat d’educació en valors 
o plàstica. 

 
Connexió diària per 

videoconferència amb la tutora, 
que estarà disponible per a 
qualsevol dubte durant l’horari 

lectiu, respectant la pausa 
d’esmorzar i descans dels alumnes. 

 
Connexió setmanal per 
videoconferència amb els 

especialistes que estaran 
disponibles en l’horari corresponent 

a l’assignatura. 
 

L’entrega dels treballs en paper es 
realitzarà a la tornada a l’escola. 

 
- 1 correu mínim setmanal 

per part de la tutora (el 1r 
dia de confinament, 
explicant les feines de 

Mates, Català i Medi) 
 

- 1 correu dels 
especialistes (el 3r dia de 
confinament explicant les 

activitats)  
 

- Comentaris de retorn de 
la feina realitzada  
 

 
- Els alumnes poden 

contactar sempre que ho 
necessiten mitjançant 
l’eina del correu Clickedu. 

 

 
-1 correu electrònic 

setmanal amb la 
planificació 

 

- Les famílies poden 
contactar sempre 

que ho necessiten 
mitjançant l’eina del 
correu Clickedu. 

 


