El confinament d’una aula d’Educació Primària
(4t, 5è i 6è)
Preguntes freqüents
On trobo els continguts de les àrees?
Durant les sessions telemàtiques i en el blog de cada classe proposarem les activitats des
de les diverses àrees.
Com són les classes?
Les classes es fan de manera telemàtica a través de l’aplicació Microsoft Teams. Els
professors inicien la classe i els alumnes s’hi connecten.
Què he de tenir durant les classes?
La càmera ha d’estar encesa i el micròfon apagat. Quan el mestre demani la
intervenció d’un alumne, aquest ha d’obrir el micròfon i respondre.
Quin horari farem?
Si es tracta d’una quarantena de curta durada (entre 10 i 14 dies) les classes es fan amb
l’horari de 9.00 a 13.00 i de 15.00 a 17.00 a través de videoconferència.
Si el confinament s’allarga o afecta tota l’etapa, ateses les particulars característiques de
l’ensenyament a distància, la intenció de reduir l’exposició a pantalles dels alumnes i la llarga
durada que s’intueix del tancament, es replica l’horari de les classes amb una reducció del
25% del temps de cada sessió:
Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Descans

Descans

Descans

Descans

Descans

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

Dinar

9.30 – 10.15
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A cada requadre cal situar la matèria que es faria en l’horari habitual.
I el correu electrònic?
El correu segueix operatiu segons el funcionament habitual pel que fa a la relació entre
docents, alumnes i famílies.
Com es fa el seguiment tutorial?
El tutor fa el seguiment acadèmic i emocional dels alumnes a través de la tutoria
col·lectiva i amb trucades o videoconferències individuals.

I els alumnes amb necessitats educatives especials?
La psicopedagoga atén personalment els casos més especials que es marquin des de
Coordinació Pedagògica.

