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Resum general del Pla d’Actuació
PRIORITZACIÓ DE GRUPS DE CONVIVÈNCIA ESTABLES / ENTRADES I SORTIDES ESGLAONADES /
MESURES DE PREVENCIÓ.

1. QUÈ HAN DE PORTAR TOTS ELS INFANTS A L’ESCOLA?

- Un estoig per posar-hi el seu material individual (el material el proporcionarem des de l’escola).
Només els infants de primària, de 1r a 6è.

- Una carpeta sense separadors (infants de 1r a 4t) i una carpeta amb separadors (nenes i nens de
5è i 6è).

- Una ampolla d’aigua reutilitzable (estil cantimplora) amb el nom, cognoms i ambient de l’infant.
- Un recipient, preferiblement de paper o roba (evitar plàstic) per guardar la mascareta al seu
calaixet (recipient amb nom, cognoms i ambient de l’infant).

- Un recipient amb alguna o algunes mascaretes de recanvi.
- Una ronyonera petita amb nom, cognoms i ambient de l’infant, per guardar la mascareta en
moments en què no s’estigui a l’ambient de referència.

- La mascareta de l’infant, que ha de complir la normativa de la UNE, ha de portar el nom,
cognoms i ambient de l’infant.

- Cada dia s’ha de portar una bosseta amb l’esmorzar que es deixarà al calaixet individual de
l’infant.

- Un tovalló que sempre es guardarà al calaixet individual de l’infant.
- Botes d’aigua i impermeable els dies de pluja (no es podran fer servir els comunitaris).
2. PREVENCIÓ
Comproveu l’absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 abans de sortir de casa:

- No es pot accedir a l’escola amb una temperatura de 37’5 graus o més (no es pot administrar
-

antitèrmic abans de venir a l’escola si l’infant té febre a casa).
Tos forta i/o dificultat respiratòria.
Quadre gastrointestinal.
Altres símptomes relacionats amb la COVID-19.
En cas de sospita d’un possible cas, l’escola trucarà a la família i serà obligatori venir a buscar a
l’infant a l’escola.

Es prendrà la temperatura als infants a l’arribar a l’ambient del seu grup estable i sempre que un
infant no es trobi bé (sempre es prendrà a la part interior del canell, mai al front).
3. ÚS DE MASCARETA
Cal portar mascareta:
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- A les entrades i sortides: obligatòria per totes les persones adultes i per tots els infants de
primària (de 1r a 6è). Molt recomanable pels infants d’Educació Infantil (P3, P4 i P5).

- En tots els desplaçaments pel centre:
- Obligatòria a Educació Primària i molt recomanable a Educació Infantil.
- Per anar a una aula o espai diferent al de l’ambient del grup de convivència estable.
- Per anar al lavabo.
- Per anar a l’exterior (de l’escola o parcs del barri).
No cal portar mascareta quan els infants estan dins del grup de convivència estable (voluntària per
qui la vulgui portar). Amb el grup de convivència estable serà obligatòria a Educació Primària (de 1r
a 6è) quan les autoritats sanitàries ho indiquin.
Adults i adultes:

-

Docents estables: voluntària dins del grup estable.
Docents temporals (especialistes i personal de suport): obligatòria sempre.
Acompanyants de menjador: obligatòria sempre.
Altres professionals: obligatòria sempre.
Famílies: obligatòria sempre.

4. ENTRADES A L'ESCOLA I SORTIDES

-

Mantenir la distància de seguretat a la porta de l’escola.
Facilitar les entrades i sortides.
Evitar les xerrades i reunions a la porta de l’escola.
No es pot estar a la porta abans de l’hora d’entrada indicada per cada grup.

Educació Infantil: entrada relaxada entre les 9.00 i les 10.00.

- Les famílies acompanyen als infants fins a l’ambient.
- Les famílies no es poden quedar dins de l’ambient (excepte durant l’acompanyament en temps
d’acollida).

- Sortida entre les 13.50 i les 14.00. Les famílies van a buscar als seus infants a l’ambient.
1r i 2n d’Educació Primària: entrada a les 9.00 per la porta principal (C/ Açores).

- Les famílies acompanyen als infants fins a l’ambient.
- Les famílies no poden entrar dins de l’ambient.
- Sortida entre les 13.50 i les 14.00. Les famílies van a buscar als seus infants a l’ambient.
3r i 4t d’Educació Primària: entrada a les 8.55 per la porta principal (C/ Açores).

- Les famílies no poden entrar a l’escola. Els nens i les nenes pugen sols i soles fins als seus
ambients.
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- Sortida a les 14.00. Les persones tutores acompanyen als infants fins al porxo 2, i les famílies
esperen als seus infants al pati de l’escola.
5è i 6è d’Educació Primària: entrada a les 8.50 per la porta petita del Carrer Antonio Ricardos.

- Les famílies no poden entrar a l’escola. Els nens i les nenes pugen sols i soles fins als seus
ambients.

- Sortida a les 14.00. Les persones tutores acompanyen als infants fins al porxo 1, i les famílies
esperen als seus infants a l’entrada de l’escola.

- Els nens i les nenes que tenen autorització per marxar sols i soles, sortiran a les 14.00.
SORTIDA DEL MENJADOR ESCOLAR (per tots els infants de l’escola).
Sortida entre les 16.00 (obertura de la porta principal de l’escola) i les 16.30. Totes les famílies van a
buscar als infants als ambients (respectant les portes i escales de cada grup), excepte els infants de
Cicle Superior que tenen autorització per marxar sols, que podran sortir a les 16.30 (abans d’aquesta
hora no poden marxar sols).
Nota important: al pla d’actuació està especificat per quina porta de vidre (porxo) entra cada grup
(porxo principal o porxo de l’escala d’accés al pati de l’escola) i quina escala de pujada i baixada fa
servir cada grup.
5. VENTILACIÓ, NETEJA, DESINFECCIÓ I RENTAT DE MANS

-

Neteja i desinfecció abans i després de la jornada.
Personal de neteja extra durant el dia a l’escola.
Finestres preferentment obertes. Si estan tancades, ventilació durant 10 minuts cada dues hores.
Rentat de mans a l’entrada a l’escola, abans d’entrar a l’ambient, abans i després d’esmorzar, al
tornar d’algun espai diferent al del grup estable, abans i després de dinar, cada vegada que es
vagi al lavabo i al marxar cap a casa.

- Gel hidroalcohòlic a totes les aules. Rentat de mans obligatori amb aigua i sabó (voluntari amb gel
hidroalcohòlic).
6. SORTIDES A L’EXTERIOR. Manteniment dels grups estables…

-

A l’espai exterior de l’escola.
A l’entorn proper.
Als parcs propers a l’escola.
Es prioritzaran activitats a l’exterior sempre que sigui possible.

7. MENJADOR ESCOLAR

- Manteniment dels grups estables dins de l’ambient del mateix grup durant l’estona de l’àpat.
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- Manteniment del grup estable durant l’estona de joc (a l’ambient, a l’espai exterior de l’escola o
als parcs exteriors propers a l’escola).

- Els i les acompanyants de menjador serveixen el menjar (ús obligatori de guants i rentat de mans
abans de servir).

- Ús de mascareta dels i de les acompanyants durant tota la franja de migdia.
- No es comparteixen estris com setrilleres, panera, gerra d’aigua… Cada infant fa ús de la seva
-

ampolla individual.
Tovallons guardats al calaixet individual de cada infant.
Rentat de mans abans i després de dinar.
Habilitació d’espais de descans on es mantinguin els infants del grup estable.
L’espai familiar romandrà tancat durant tot el curs 20-21.
Excepcionalment, per al curs 20-21, el menjador no estarà obert a les famílies i no serà possible
que els i les familiars vinguin a dinar amb els infants a l’escola.

8. ACOLLIDES DE MATÍ I TARDA

- En cas de coincidir infants de diferents grups estables, ús de mascareta obligatòria pels infants de
primària (voluntària pels infants d’infantil).

- Els infants han de ser acompanyats i recollits per un adult.
9. CELEBRACIÓ D’ANIVERSARIS

- La família pot venir a l’escola a celebrar l’aniversari del seu infant.
- No es pot portar res de menjar per compartir amb els altres infants del grup estable.
10. EN CAS D’AÏLLAMENT D’UN GRUP PER UN POSITIU (ACTIVITAT TELEMÀTICA)

- Es comunicarà a les famílies per correu electrònic.
- S’activarà l’horari de confinament des del primer dia de confinament per continuar l’activitat
escolar.

- Es proporcionarà als infants el material necessari per tal de continuar l’activitat escolar de manera
telemàtica.

- S’activarà l’entorn virtual de l’escola (Classroom) a través del qual es durà a terme l’activitat
telemàtica.
11. REUNIONS

- Es prioritzarà l’opció telemàtica sempre que sigui possible (reunions de famílies d’ambient,
reunions d’equip, consell escolar, tutories individuals, etc.)

- Les reunions telemàtiques es realitzaran a través del Meet de l’entorn corporatiu virtual de l’escola
(Classroom Gsuite For Education) on les famílies hi podran accedir a través de l’adreça del seu
infant dins de la plataforma.
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Actualitzacions i modificacions del document
Tenint en compte la indicació de les Instruccions del Departament d’Educació, aquestes
instruccions per al curs 2020-2021 “s’adaptaran a les normes i criteris adoptades pel Govern, amb
caràcter general o territorial” atenent a les noves instruccions que vagi determinant el Departament
de Salut.
En aquest apartat anirem enumerant totes aquelles actuacions del present Pla d’Actuació
que vagin variant en funció de les noves normatives que ens faci arribar el Departament d’Educació
o el PROCICAT, una vegada aprovat aquest document.
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Introducció
De cara al curs 2020-2021, el Departament d’Educació ha desplegat les seves actuacions i
instruccions per tal que l’obertura dels centres educatius sigui una prioritat.
L’obertura de les escoles és una necessitat i, alhora, un repte. Sabem que un confinament
perllongat pot tenir diversos efectes sobre la salut dels infants, tant física com emocional, i que
aquests efectes poden generar més impacte en aquells infants de nivell socioeconòmic més
desafavorit o en aquells que tenen una dificultat d’aprenentatge. Tot i això, caldrà adoptar una
actitud de prudència i introduir les mesures de seguretat sanitària necessàries.
Amb la voluntat de vetllar per un principi d’equitat i d’igualtat d’oportunitats per a tots els
nens i totes les nenes, el present pla d’actuació pretén establir les bases per tal de que el curs
2020-2021 es pugui reprendre, buscant l’equilibri, amb les màximes garanties, entre la protecció de
la salut de l’alumnat i treballadors i treballadores de l’escola i el dret de tots infants a una educació
de qualitat. Per tant, la proposta es basa en els valors de seguretat, salut i equitat i tindrà vigència
durant tot el curs 2020-2021.
La finalitat del pla és emmarcar la nostra tasca organitzativa i pedagògica i orientar-nos en
la presa de decisions en els possibles escenaris que es puguin donar al llarg del curs, d’acord amb
els criteris que fixa l’administració:
- Una acció educativa de qualitat i d’equitat.
- La màxima presencialitat de l’alumnat a l’escola durant tot el curs.
- Agrupaments estables que permetin establir la traçabilitat de forma eficaç en cas de brot.
- Una atenció inclusiva de tot l’alumnat.
Per tant, tal i com contemplen les instruccions del Departament d’Educació del 3 de juliol de
2020, haurem de tenir en compte que:
- Malgrat la pandèmia, tots els infants han de tenir accés a l’educació en condicions
d’equitat.
- L’aprenentatge als centres educatius ha de poder continuar amb la màxima normalitat
possible, seguint les instruccions sanitàries, i garantint la funció social de l’educació.
- L’escola ha de ser un entorn segur, amb el risc mínim assumible.
- A través de les mesures proposades, els centres educatius han d’estar en condicions de
contribuir al control de l’epidèmia i a la ràpida identificació de casos i de contactes.

CURS 2020-2021

10

ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

PLA D'ACTUACIÓ

El punt de partida… pluralitat de veus i lideratge horitzontal i compartit
Tal i com contemplem al nostre Projecte Educatiu de Centre, “entenem la funció directiva
des de la perspectiva d’un lideratge transformacional i distribuït i com una eina impulsora amb la
voluntat de, entre tots i totes, poder desenvolupar un projecte educatiu de qualitat que assoleixi
bons resultats en tots els sentits i que permeti tenir cura de l’organització des d’una mirada
holística […] En aquest sentit, l’equip directiu tenim, i sempre hem tingut, molt present que cada
persona té més coneixements d’uns àmbits que d’uns altres; sentim que hem pogut construir un
entorn on la cultura de l’escolta i el respecte hi són molt presents, on l’equip docent és un equip
altament compromès, amb un alt coneixement d’aspectes pedagògics i amb una gran
responsabilitat de formació i implicació en el projecte. És per aquest motiu que sempre hem sentit
que tots i totes, en funció dels coneixements de cadascú i de la situació personal i professional,
hem anat construint el projecte educatiu i pedagògic de l’escola aportant i treballant
conjuntament”.
D’altra banda, al PEC també podem llegir que “Sentim que tenir una bona cura de
l’organització serà una de les claus fonamentals perquè el centre funcioni. D’aquesta manera
podrem continuar construint una escola de qualitat formada per persones que es senten capaces
de seguir fent camí davant les adversitats i de cercar solucions; persones que fomentin la cultura
del diàleg i de l’escolta activa com a eixos d’una escola on la convivència es construeix dia a dia.
D’aquesta manera també serà possible continuar desenvolupant mesures d’inclusió i d’igualtat
d’oportunitats, un treball coordinat entre docents i conèixer les fortaleses de cada persona de
manera que puguem continuar construint xarxes de relació”.
Ara més que mai, o tant com sempre, aquest Pla d’Actuació que teniu a les mans, s’ha
desplegat i creat a partir de la pluralitat de veus de totes les persones de l’equip. Junts i juntes,
des d’un lideratge compartit, hem destinat tot el mes de juliol a repensar, reconstruir i crear una
escola “una mica diferent” de cara al setembre. Ha estat una oportunitat més de posar en valor la
nostra essència, la nostra mirada envers la infància, i de seguir sent fidels i coherents amb la nostra
idea d’infant, projectant una acció educativa que, com sempre, posa per davant de tot a l’infant, el
seu benestar, la seva seguretat i les seves necessitats autèntiques.
El treball col·laboratiu i el compromís de tot l’equip, la seva professionalitat i imaginació,
la creativitat que caracteritza a cada persona, la complicitat i el respecte han estat el gran tresor
que ha permès elaborar aquest Pla d’Actuació sentint-nos, tots i totes, tant coherents com sempre
amb la infància.
No ha estat una tasca senzilla; els moments d’incertesa i d’intensitat han estat
considerables. Però una vegada més, un equip cohesionat i farcit de complicitat, ha pogut amb
aquesta gran adversitat i ha estat capaç de reconstruir una escola i un entorn que acollirà amb una
gran dignitat i respecte als nens i a les nenes el proper curs, tenint en compte en tot moment i
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atenent a les instruccions oficials prescrites pels Departaments de Salut i d’Educació de la
Generalitat de Catalunya.

Com ho hem fet?
Per nosaltres, l’equip directiu, el gran valor que té el present Pla d’Actuació és que l’hem
construït entre tots i totes, conjuntament, des de la reflexió profunda del claustre de mestres. Ha
estat una tasca totalment horitzontal, sense lideratges individuals.
El Pla de Contingència, desenvolupat i valorat durant el 3r trimestre, ha estat un dels
marcs que ens han orientat, així com el nostre Projecte Educatiu de Centre, el Pla d’Obertura de
Juny i les instruccions i orientacions del Departament d’Educació i del PROCICAT. A partir
d’aquests documents, hem organitzat uns grups de treball per tal de reflexionar i repensar l’escola,
i prendre decisions de cara al proper curs, sempre amb la mirada posada en mantenir la nostra
essència.

Grups de reflexió, presa de decisions i projecció per al curs 2020-2021
Els grups de reflexió que han estat creats i que han reflexionat i pres decisions que són
les que han permès elaborar el present Pla d’Actuació han estat:
1.1. Noves tecnologies amb i sense confinament.
1.2. Cos, moviment i art.
1.3. Context social i urbà.
1.4. Temps d’acollida, de retrobament i de compartir vivències de pèrdua.
1.5. Projecció d’espais.
1.6. Observatori d’indicadors d’alarma.
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Actuacions específiques de cada grup de treball

SENTIT

OBJECTIUS

RELACIÓ AMB EL
PEC

ACTUACIONS

Elaboració d’un protocol
d’actuació amb la
presència de les NNTT
amb i sense confinament

Crear un sistema i
protocols sostenibles on
les NNTT hi siguin
presents amb un tarannà
apropiat pel nostre PEC i
que ja estiguin integrades
per si sorgeix un nou
confinament. Crear un
document marc .

Els acords i actuacions
definides per aquest grup
de treball passen a
formar part del Projecte
Curricular de Centre pel
que fa referència a
l’Àmbit Digital.

Implementació de les
plataformes valorades
positivament per l’equip.
Concreció dels
continguts i àrees on
s’activaran aquestes
plataformes.
Concreció de nivells on
els infants treballen
directament amb a
plataforma.
Acció tutorial en cas de
confinament.
Protocol d’actuació de
confinaments parcials de
grups estables.

Pel Projecte Educatiu de
la nostra escola, el cos, el
moviment i l’art tenen
una importància cabdal.
Per la reconstrucció que
estem projectant per al
curs 20-21 i pel treball de
prevenció, aquests eixos
són fonaments sòlids que
seguiran articulant la
nostra quotidianitat des
del primer dia del curs.

Implicar el cos, el
moviment i l’art en una
programació de xoc
inicial on tinguin un
especial protagonisme
per, posteriorment,
estructurar els mesos
posteriors d’una manera
realista.
Generar una
organització horària
viable tenint en compte
els espais i les mesures de
seguretat.
Crear un document marc
que passi a formar part
d’un temps que vagi més
enllà del proper curs.

La projecció d’aquests
eixos formarà part del
Projecte Curricular de
Centre en els àmbits
artístic i d’educació física.

Definit propostes que ens
poden ajudar a activar
l’acció tutorial basada en
l’art i el cos com a
activadors de resiliència i
d’impuls de vida.
Establir un marc horari
de manera que el treball
d’aquests eixos siguin el
més quotidians possible.
La música, l’art i el cos
com a grans
protagonistes de l’acció
educativa.

Durant el confinament
hem observat com espais
habituals i quotidians
han “desaparegut” i com
la infància ha anat
minvant la seva
presència. La natura i els
espais exteriors són
elements clau per
rehabilitar el joc, les
relacions i la cohesió del
grup.
Durant aquest temps els
infants, més que mai,
s’han sentit distanciats
del carrer i de molts
espais saludables i
necessaris per la infància.

Generar una
programació de sortides i
d’activitats a l’exterior on
els infants vagin
reconquerint els seus
propis espais.
Generar una
organització horària
viable i realista tenint en
compte els recursos de
què disposem.
Completar el document
marc que ja s’estava
elaborant en relació a les
sortides i que passarà a
formar part d’un temps
que vagi més enllà del
curs vinent.

El treball del grup de
Context Social i Urbà
formarà part del Projecte
Curricular de Centre en
relació a l’Àmbit de
Coneixement del Medi
Social i Natural.

Definir els espais amb els
què cal que la infància
torni a connectar i que
els nens i les nenes han
de reconquerir.
Definir sortides
significatives i
interessants.
Fer recerca de sortides
vinculades amb un
treball sensorial i
corporal.
Cercar persones que
puguin venir a l’escola a
fer xerrades als infants i/
o persones a qui els nens
i les nenes puguin
entrevistar.
Repensar les colònies.
Valorar colònies
alternatives i diferents.
Recerca de recursos que
ens ofereix l’entorn per
gaudir de l’esbarjo.

NOVES TECNOLOGIES
AMB I SENSE
CONFINAMENT

COS,
MOVIMENT
I ART

CONTEXT SOCIAL I URBÀ
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OBJECTIUS

RELACIÓ AMB EL
PEC

ACTUACIONS

Els primers dies
d’acollida a l’escola seran
fonamentals i caldrà
donar temps i espai als
infants per poder
reconnectar i sentir.
També caldrà un temps
de cura per les famílies i
per les persones adultes
de la comunitat
educativa.

Organitzar i dinamitzar
el primer dia d’escola i
les primeres setmanes,
tenint en compte les
necessitats de cada nivell
segons el moment
evolutiu dels infants.
Crear un document marc
que passi a formar part
del Projecte Educatiu de
Centre en relació a
l’acompanyament
emocional a la infància i
la cura de la Comunitat
Educativa.

El treball elaborat per
aquest grup formarà part
del Projecte Curricular
de Centre en relació al
l’Àmbit d’Educació en
Valors i del nostre
Projecte
d’Acompanyament
Emocional definit al
PEC.

Organització del temps
d’acollida als diferents
grups de l’escola, tenint
en compte l’etapa de
desenvolupament segons
el nivell i la maduresa
individual i col·lectiva del
grup.
Valorar la necessitat de
fer rituals col·lectius per
a fer visible aquest temps
conjuntament.
Generar espais
commemoratius del
temps viscut des d’una
perspectiva social i
individual.
Valorar la possibilitat de
fer visibles feines fetes
pels infants com a
petjades del temps viscut.
Reflexionar sobre el
primer dia d’escola i
generar actuacions per
tal de projectar l’acció
educativa i
l’acompanyament en
aquest moment de
retrobada inicial.

Les restriccions sanitàries
fan inviables alguns
aspectes essencials del
nostre Projecte Educatiu.
Els ambients passen a ser
espais de referència d’un
sol grup i no serà possible
la lliure circulació a la
recerca d’altres
llenguatges que no
formen part del propi
ambient. Per tant, cal
crear espais més
nodridors i sintètics al
mateix temps.
El gran sentit d’aquest
grup de treball és la
necessitat de molta
imaginació i creativitat
per construir uns
ambients rics i amb
potència pedagògica.

Crear una estructura
dinàmica d’ambient per
cada etapa que sigui rica
i nodridora, i que doni
resposta a les necessitats
dels infants i a la
importància que els nens
i les nenes puguin
connectar i
desenvolupar-se a través
de la interacció amb
diferents llenguatges.

El treball elaborat per
aquest grup formarà part
del Projecte Curricular
de Centre.

Projecció d’espais on hi
sigui present la
interdisciplinarietat i la
diversitat de llenguatges.
Introducció als ambients
d’elements quotidians i
reutilitzats.
Generar sorpresa a partir
dels materials que ja
tenim.
Organització i distribució
de materials als diferents
ambients, i planificació
de rotació d’aquests
materials.
Dinamització dels
ambients perquè siguin
estables i, alhora,
dinàmics i sorprenents.

Amb tot el que hem
observat durant el
confinament, i totes les
deteccions fetes des de les
tutories, amb la
col·laboració de les
famílies, no podem
quedar-nos amb una
fotografia estàtica del que
ha passat i de com estant
els infants de la nostra
escola. Calen brúixoles
d’acompanyament
emocional que orientin
l’acció tutorial i facilitin
la detecció de qüestions
fonamentals.

Completar el Pla
d’Atenció a la Diversitat
(PAD) amb les noves
orientacions i indicacions
que defineixi aquest grup
de treball.
Elaborar orientacions i
protocols associats per tal
de guiar i orientar l’acció
tutorial.
Definir l’acció tutorial en
relació a aquest
acompanyament.

Les mesures acordades
per aquest grup de
treball formaran part del
Pla d’Atenció a la
Diversitat i del Projecte
Educatiu de Centre.

Establir els indicadors
necessaris per detectar
situacions d’alarma que
poden estar vivint alguns
infants a nivell individual
o grupal.
Oferir recursos a les
persones tutores per tal
de poder fer deteccions i
establir intervencions
consensuades.

TEMPS D’ACOLLIDA, DE
RETROBAMENT I DE
COMPARTIR VIVÈNCIES
DE PÈRDUA

PROJECCIÓ D’ESPAIS

OBSERVATORI
D’INDICADORS D’ALARMA
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Conclusions i decisions de cada grup de treball
Les conclusions i decisions de cada grup de treball han estat consensuades a les reunions
setmanals on hi han participat la persona coordinadora de cada grup (encarregada d’anar
traspassant les decisions i propostes que anaven sorgint de cada grup), l’equip directiu i les
persones coordinadores de cicle.
La funció d’aquestes reunions de posada en comú han estat:
- Coordinar informació i prendre decisions.
- Resoldre dubtes que sorgien als diferents grups de treball.
- Coordinar els diferents grups i el seu treball quotidià.
- Vincular la tasca dels diversos grups, distribuir recursos equilibrant les necessitats que
han anat sorgint als diferents grups i aportar realisme en funció de totes les demandes,
possibilitats i restriccions.

Acords presos per reconstruir l’escola per al curs 2020-2021
A continuació detallem els acords presos per cada grup de treball que han estat
consensuats en una reunió conjunta de tot el claustre de mestres el dia 24 de juliol de 2020, espai
on ha conclòs la tasca de reflexió i reconstrucció de l’escola duta a terme pels 6 grups de treball
formats per tot el claustre, durant el mes de juliol. Aquests acords també els trobarem desplegats
al llarg de tot el present Pla d’Actuació en els diversos apartats que el conformen.
En cada apartat especifiquem els acords finals de cada grup, i també especifiquem
l’annex on podeu trobar tota la reflexió i feina feta per cada grup que és el que ens ha portat a
concloure els acords concrets i definitiu que compartim a continuació.
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NOVES TECNOLOGIES AMB I SENSE CONFINAMENT

A l’Annex 1 adjuntem el document complert d’aquest grup de treball amb les reflexions fetes per tal de concretar aquestes
actuacions.

ACORDS EN RELACIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES AMB I SENSE CONFINAMENT

L’ESCOLA I LES NOVES MANERES DE COMUNICAR-SE
La situació actual estableix la necessitat de plantejar un escenari on és imprescindible
una resposta que ofereixi la continuïtat de les classes, en modalitat telemàtica, de manera
ràpida i segura davant casos de possibles interrupcions de l’escola presencial durant el curs
2020-2021.
El grup de treball de Noves Tecnologies ha estat l’encarregat d’avaluar les opcions
telemàtiques que s’ofereixen, de valorar com s’implementaran i de repensar l’organització i el
funcionament de l’escola en cas de confinament total o parcial.
Les conseqüències de la pandèmia i el llarg confinament viscut el curs passat, ha posat
de relleu la necessitat de seguir mantenint, malgrat la distància, els llaços socials i afectius
propis dels procés de socialització que es dona en el context escolar i que són absolutament
necessaris pel correcte desenvolupament psicosocial de l’infant. Una manera de mantenir el
vincle i de seguir tenint cura cap a l’infant des de l’escola en els moments de no presencialitat
és a través de les noves tecnologies, que ens ofereixen la possibilitat de crear aquest vincle
dinàmic entre l’escola i la llar.
La situació no planificada i desconcertant que es va viure davant el tancament sobtat
de l’escola va provocar que s’haguessin d’improvisar moltes decisions. En aquell moment, es
va optar perquè la comunicació des de l’escola fos a través del correu electrònic centralitzat: el
correu de l’escola; més endavant es van crear comptes de correu temporals per l’equip docent,
amb la voluntat d’agilitzar la comunicació entre els i les mestres, i les famílies, de manera que
fos més directa.
Fruit de totes les valoracions i anàlisi de les diferents situacions viscudes, de cara al
proper curs s’han planificat les actuacions que concretem a continuació.

EL CLASSROOM
El Classroom i els seu programari associat (Drive, Meet) és l’eina triada com a
plataforma per a que esdevingui una “escola virtual” des de P3 a sisè de primària, ja que ha
d’arribar a la totalitat de l’alumnat. Més endavant concretem per quins cursos aquesta eina és
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un recurs per la família com a espai on poder accedir a les propostes en cas de confinament, i
a partir de quina edat és una eina de treball per l’alumnat.
L’equip de mestres s’encarregarà, a través d’aquesta plataforma, de muntar una aula
virtual propera, agradable, on penjar cançons, vídeos interessants, proposar reptes... de
manera que esdevingui un espai d’intercanvi tant des del mestre o de la mestra cap als infants,
com entre els propis infants: assistència a assemblees telemàtiques, compartir tasques, deixarse comentaris…. A més, la plataforma permet compartir recursos que restaran disponibles en
línia i que es podran recuperar en qualsevol moment.
També esdevindrà una eina habitual de comunicació escola-família, independentment
de possibles confinaments, on penjar informacions de l’ambient, comunicacions des de la
tutoria, espai per omplir qüestionaris, etc. Així s’espera que el seu ús sigui conegut i fluït per
part de les famílies i es facilitarà notablement la comunicació, la recollida i centralització de les
diverses informacions i permetrà mantenir un sistema comú de treball i trobada per a docents i
famílies.
Durant l’últim trimestre del curs 19-20, les assemblees virtuals a través del Zoom van
generar moments de molt de caliu, permetent traspassar la distància. Es valora com una
experiència molt enriquidora poder accedir a l’espai personal de cada infant, com pot ser la
seva habitació o el menjador de casa, i compartir amb els companys i les companyes, a través
de la càmera, allò que els hi era important: un llibre, una joguina, una anècdota…. Aquesta
experiència es busca mantenir, en cas de confinament, durant el curs 20-21 a través del Meet,
la plataforma integrada a Classroom que ofereix més seguretat (s’accedeix amb el compte
GSuite) i facilitat a l’hora d’accedir (no cal enviar cada vegada una ID i contrasenya), a més
permet fer sessions de més de 45 minuts sense interrupcions. Al mateix temps, la comunicació
a través de l’entorn corporatiu Gsuite de l’escola, garanteix que es tracta d’una comunicació
interna dins de la plataforma corporativa.
La planificació permet repensar com poden ser les classes en mode telemàtic i com
organitzar aquestes assemblees virtuals. Tot i que la decisió correspondrà a cada persona
tutora i mestres especialistes que hi participin, es proposen diferents models d’assemblea
telemàtica fent diverses agrupacions i duracions en funció de l’activitat proposada, del
moment del dia en què es fan i de les característiques del grup:

Grup sencer: assemblea d’acollida a les 9:00 i de tancament a les 13:30, per organitzar
el dia, mantenir la rutina i recollir les experiències i sentiments viscuts durant la jornada. És un
moment de trobada amb tot el grup, on l’adult o l’adulta pot fer una explicació general i on ha
de moderar la participació dels infants. La durada pot variar en funció de l’edat del grup, de les
informacions que cal compartir i de les experiències de dies anteriors.
Mig grup: una connexió on explicar més detalladament alguna proposta del dia, un
contingut nou, etc. Facilita més la participació dels infants i el paper moderador de l’adult o
l’adulta pot ser més flexible. La durada pot variar depenent del tipus d’activitat i de la quantitat
d’interaccions entre els infants.
CURS 2020-2021
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Grups de treball: amb cinc o sis infants que comparteixen una proposta. Serveix per
fer un acompanyament més acurat o resoldre dubtes. Pot tenir una duració més curta que les
agrupacions anteriors depenent de la complexitat de l’activitat que s’està desenvolupant.
Individuals: per iniciativa de la tutora o del tutor i només quan siguin necessàries
(acompanyament emocional, la resolució d’un dubte molt concret, necessitat d’un contacte
més proper...). Es recomana la presència d’un familiar durant la connexió. La duració pot variar
en funció del motiu que l’ha propiciat.

La plataforma Classroom Gsuite For Education, a més de ser intuïtiva i senzilla,
proporciona un espai telemàtic segur que funciona amb comptes de GSuite verificats pel
Departament d’Ensenyament. Un dels objectius plantejats en la utilització del Classroom és el
d’integrar el seu ús en la quotidianitat de l’escola, fent-lo servir com una eina més en els
processos de cicle mitjà i superior (a partir de quart de primària), per tal d’aprofitar totes les
possibilitats que ofereix i de potenciar així el coneixement i domini de diferents eines i recursos
digitals per garantir l’assoliment de les competències digitals presents al Currículum.

INFANTS I FAMÍLIES DAVANT LES NOVES TECNOLOGIES
A l’hora de determinar el grau d’acompanyament/autonomia de l’infant en l’ús de les
eines i recursos digitals s’han de valorar els diferents factors que el caracteritzen. Així es té en
compte, en primer lloc, l’edat del nen o de la nena i el seu nivell maduratiu, que determinarà
en gran part el nivell d’adquisició de les habilitats necessàries (capacitat de concentració,
fluïdesa i comprensió lectora, etc.) per dominar la utilització de la plataforma i altres
programes, així com l’adquisició de l'esperit crític necessari per saber trobar i escollir aquella
informació realment útil i verídica de tota la que hi ha disponible a la xarxa.

EDUCACIÓ INFANTIL
I CICLE INICIAL

La formació, comunicació i ús del Classroom s’orientarà cap a les famílies.
En aquests nivells l’eina Classroom està pensada per fer arribar el material
de propostes i activitats a les famílies, i no als infants.
L’infant ha d’accedir i treballar amb supervisió de l’adult o l’adulta.

TERCER DE
PRIMÀRIA

Si es valora que la nena o el nen té prou maduresa i capacitat per
desenvolupar-se autònomament pel Classroom, ho podrà fer.
La formació, comunicació i ús del Classroom s’orientarà cap a les famílies.
L’infant pot accedir i navegar pel Classroom de manera autònoma.

QUART, CINQUÈ I
SISÈ DE PRIMÀRIA

Serà necessària una formació pels infants durant les dues primeres
setmanes del curs.
Necessitat d’equipar les aules amb eines informàtiques per millorar l’accés
de tots els infants des de l’escola.
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Per tal de dominar la plataforma per aconseguir un ús àgil i fluït, cal garantir la
formació de totes les persones que faran servir aquest entorn virtual:
Infants
Docents

L’alumnat de quart, cinquè i sisè de primària rebrà una formació per part del tutor o
tutora durant les dues primeres setmanes del curs.
El nous docents que s’incorporin a l’escola el curs 2020-2021 i tots aquells que vulguin
reforçar allò après a la formació de juliol, rebran una formació per part de la persona
coordinadora TAC de l’escola.

Famílies

Podran accedir a un vídeo tutorial: es penjarà un vídeo explicant el funcionament.

Des de l’equip de treball surt la necessitat de vetllar per la seguretat a Internet dels
infants i de conscienciar de la responsabilitat que es requereix per fer un bon ús de les xarxes i
dels recursos digitals. Una bona opció és fer-ho mitjançant xerrades i/o tallers destinats al propi
alumnat i les seves famílies. Des del grup proposem diferents opcions de ponents per dur a
terme aquestes activitats (veure propostes a l’annex 1 del Pla d’Actuació).

ORGANITZACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT
Un altre objectiu del grup de treball ha estat el de garantir l’equilibri entre l’ús de de
les noves tecnologies i el desenvolupament de propostes en la línia de l’escola que permetin
l’exploració, la manipulació i la creativitat, ressaltant la importància d’explorar, tocar, sentir… i
no perdre el sentit de l’escola, els seus valors i la seva identitat. L’organització de les
assemblees virtuals i l’oferta de les propostes es dissenyaran tenint en compte que cal evitar
l’ús abusiu de les pantalles.
Per garantir la igualtat en l’accés a totes les activitats de l’ambient des de casa,
facilitant l’accés a les propostes (ja que moltes famílies no tenen impressora) s’ha acordat
disposar d’un dossier amb activitats ja impreses preparat prèviament a un possible
confinament per ser pres a casa en cas de confinament. Aquestes activitats i propostes són les
mateixes que es realitzaran a l’aula de manera presencial però, com hem dit, estaran
prèviament preparades perquè els infants les puguin prendre a casa per fer-les, amb
l’acompanyament dels mestres i de les mestres, des de casa, en cas de confinament del grup.
Això requereix, per part de l’equip de mestres, tenir elaborada una planificació de propostes
de, com a mínim, dues setmanes d’antelació de la seva programació.
També s’acorda que els infants de 1r a 4t de primària portin un estoig buit (l’escola
proporcionarà el material de cada infant per aquest estoig) on hi tindran el material quotidià
per fer tasques i activitats a l’escola i, en cas de confinament, prendran aquest estoig a casa.
S’ha elaborat un llistat de material que es recomana que cada infant pugui prendre a
casa per desenvolupar les diferents propostes que es rebran de manera telemàtica. Aquesta és
una proposta de material general. Cada nivell valorarà materials específics (llapis, goma i
maquineta; colors en qualsevol format; fulls blancs; tisores i pegament; una paleta senzilla
d’aquarel·les i un pinzell; etc.)
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Cal recordar que davant la sospita de que un dels infants pugui estar contagiat, a
l’espera dels resultats de la PCR (2-3 dies), la tutora o tutor pot planificar i anar organitzant el
material i les propostes per portar a casa davant la possibilitat del confinament del grup sencer,
en cas de que el resultat de la prova sigui positiu.
El grup de treball de Noves Tecnologies destaca la importància de comunicar i
traslladar a les tutores i els tutors les tasques que els hi corresponen per garantir l’accés de tot
l’alumnat a les eines i recursos digitals necessaris per seguir les classes de manera telemàtica
quan no sigui possible de manera presencial.
L’Equip Directiu ha d’elaborar l’horari de l’Equip Docent, amb o sense confinament.
Però serà responsabilitat de la persona tutora elaborar el seu propi horari de confinament, que
haurà de començar a les 9:00 i finalitzar a les 14:00 (horari lectiu) mantenint les hores de
l’especialitat. Les reunions i tasques pròpies de l’horari no lectiu es duran a terme entre les
15:30 i les 16:30. L’actuació i intervenció amb els infants de P3 i de P4 en cas de confinament
no es centrarà en la connexió per part de l’infant a la pantalla, i es concretarà a l’inici del curs
escolar des del cicle corresponent.
Les connexions no han de durar tota la franja lectiva ja que cal recordar que el
Classroom no és un substitut de l’escola presencial, sinó una eina per facilitar l’accés a les
propostes i mantenir la cura i el vincle cap a l’alumnat quan no sigui possible la presencialitat.
Les persones tutores són les encarregades de recollir tota la informació necessària
sobre l’accés a dispositius (ordinador, tauleta, mòbil, impressora, escàner) i connexió per part
de les famílies. En cas de detectar alguna mancança en aquests aspectes i per evitar la
desconnexió o l’aïllament digital dels infants durant el temps de confinament, es comunicarà a
l’Equip Directiu tots els casos localitzats per gestionar les peticions de préstecs de dispositiu i
d’ajudes a la connectivitat.
S’espera que aquestes propostes facilitin la comunicació escola-famílies i que ajudin a
mantenir l’esperit de l’escola i la finalitat de cuidar l’infant en tots els aspectes del seu
desenvolupament en un moment d’inestabilitat com el que es va viure el curs passat.
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COS, MOVIMENT I ART
A l’Annex 2 adjuntem el document complert d’aquest grup de treball amb les reflexions fetes per tal de concretar aquestes
actuacions.

RESUM D’ACORDS GRUP DE TREBALL COS, EL MOVIMENT I L’ART.
EL TREBALL CORPORAL, MUSICAL I ART COM A EIX VERTEBRADOR DE L’ACCIÓ
TUTORIAL I D’ACCÉS AL CONEIXEMENT.
Considerem les propostes de cos, música i art un treball que forma part i nodreix l’acció
tutorial i permet l’accés al coneixement fomentant el pensament divergent. Així doncs, amb el
suport dels i de les especialistes, els tutors i les tutores dissenyaran diferents tipus de propostes i
nodriran els aprenentatges i la quotidianitat del grup. En el nostre document marc (annex 2) estan
exposades les raons del perquè de la importància del treball corporal, de la música i de l’art en el
desenvolupament integral de l’infant i, en especial, ara en aquesta situació de la COVID-19.
En aquest document marc de l’annex 2 i en aquest resum d’acords del present apartat,
trobareu una proposta d’estructura horària per tal de visibilitzar en quins moments es poden
introduir les propostes plantejades per cos, música i art dins del Pla d’Acció Tutorial entenent
aquests llenguatges com a base indispensable del treball a l’ambient; aquest horari és orientatiu.
Així doncs, donem visibilitat al munt d’oportunitats que tenim, al llarg del dia i de la setmana, per
introduir activitats curtes i quotidianes que activen processos artístics, corporals i de moviment com
a recurs per la tutoria o per qualsevol especialitat (veure Annex 2: Orientacions pràctiques i horari
model per organitzar les activitats i propostes quotidianes relacionades amb el cos, moviment i
art).
- Indicar canvis de ritmes i rutines.
- Introduir temes, elements, processos d’aprenentatge.
- Fer un tancament d’una activitat, d’un procés o del propi dia.
- Activar el cos i l’atenció i cridar a la concentració.
- Tornar a la calma.
- Fer canvis de ritme en el dia a dia.
- Generar una seqüència temporal lògica i fluida al llarg del dia.
- Baixar la tensió.
- Relaxar-se.
- Nodrir els aprenentatges.
- Oferir nous punts de vista sobre temes significatius: socials, personals, gènere,
mediambientals i culturals.
En aquest document marc i al resum, també hi trobem acords que fan referència al treball
dels i de les especialistes, les propostes més del dia a dia, les propostes més inicials i altres
propostes que aprofundim en el document marc. I, finalment, alguns aspectes relacionats amb
criteris per a l’ús d’espais i materials per tal que s’optimitzin de la millor manera.
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Des del grup de treball considerem indissoluble el treball de valors i actituds relacionats amb
molts aspectes posant l’accent en el gènere i la sexualitat.

ESPECIALISTES DE MÚSICA I TREBALL DEL COS.
Des del grup de treball es crearan un seguit de propostes obertes, plantejaments i
orientacions per als i les mestres per tal de poder dinamitzar aquestes propostes i acompanyar-les.
També cal crear una estructura de coordinacions d’especialistes per a poder participar
dels nivells en diverses setmanes i també de les reunions entre especialitats. El SEP es farà fora
de l’horari només a 5è i 6è i això permetrà que els i les especialistes puguin estar als nivells per
poder coordinar-se.
S’intentarà intensificar la intervenció dels i de les especialistes per cicles per qüestions de
seguretat i també per facilitar una intervenció el més coherent possible potenciant un coneixement
més profund dels grups i donant un suport més intens a les tutores i als tutors.
Tenir especialistes per cicle pot ajudar a donar l'empenta necessària a aquestes disciplines
que en el dia a dia potser poden quedar més difoses permetent, d’aquesta manera, que formin part
de l’eix vertebrador de l’acció tutorial introduint activitats més globalitzades.
El grup de treball de cos, música i art haurà de mantenir-se al llarg del curs per a poder
donar suport i assessorament als i a les mestres. L’organització d’aquest curs serà especialment
intensa a nivell d’assessorament i acompanyament. Des de la funció de les caps d’estudis es posarà
l’accent en aquesta necessitat i se’n farà incís durant les trobades quinzenals de coordinació de
tutoria amb la cap d’estudis.
El treball directe amb infants dels i de les mestres especialistes, dependrà del nombre de
mestres especialistes de què puguem disposar, així com de les diverses especialitats que tenen
reconegudes les persones tutores. En cas que no puguem cobrir la totalitat dels cursos, s’haurà de
concretar un criteri. Des del grup de treball en valorem diversos escenaris en cas que no es pugui
atendre directament a tots els nivells:
-Els tutors i les tutores poden fer un treball més globalitzat als cursos de 1r, 2n i 3r. Els i
les mestres especialistes farien un assessorament directe i participarien dels cicles i/o nivells.
-Fer un treball quinzenal.
-Fer una intervenció més específica en els nivells de finals de cicle: 2n, 4t i 6è.
La previsió inicial de persones especialistes de música i educació física per al proper curs,
tenint en compte les persones que ja tenim en aquest moment i l’increment de 4 dotacions de
mestres comunicada pel Departament d’Educació durant el mes de juliol, és la següent:
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- 4 mestres especialistes de música.
- 2 mestres especialistes d’educació física.

PROPOSTES
●Propostes per al dia a dia
Horari model per organitzar les activitats i propostes quotidianes relacionades amb cos, música
i art que recull alguns exemples que s’han viscut a l’escola. (veure Annex 2). Aquest horari és
orientatiu i s’anirà enriquint al llarg del curs.
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Inici del dia

Relat d’un conte
tradicional i
representació

Visionat de
fotos o d’un
curtmetratge i
comentari

Lectura d’una
notícia
d’actualitat i
comentari

Lectura d’un
poema i
comentari

Lectura preparada per
part d’un infant d’un
llibre significatiu pels
infants (el mateix que
l’adult o l’adulta està
llegint)

Abans o durant l’esmorzar

Sessió
d’endevinalles

Sessió
d’acudits

Sessió
d’enigmes

Sessió de
rodolins

Sessió de dites

Tornant de l’exterior (abans
o després d’esmorzar)

Joc breu de
concentració i
consciència
corporal
(mindfulness)

Repte
corporal breu
a l’entrada

Joc breu de
concentració i
consciència
corporal
(mindfulness)

Ambientació
sonora i
visual diferent
de l’habitual

Percussió corporal

Desplegament d’una
activitat més completa.

Sessió de música

Procés
globalitzat

Sessió
d’activitat
graf-plàstica

Procés
globalitzat

Sessió de Treball del
Cos

Tancament

Cantar una cançó
o cançons
identitàries del
grup

Lectura per
part de l’adult
o adulta d’un
llibre
significatiu
pels infants

El relat del dia

Representar
el dia de
forma
col·lectiva

Relaxació

●Propostes d’inici de curs (les dues primeres setmanes) (Veure document marc de l’annex 2).
Aquestes propostes estan pensades per dur a terme un treball de continuïtat. Proposem que
aquestes activitats siguin de caire implícit i també explícit. Per tant, haurem de diferenciar entre
aquelles que són més implícites i de caràcter més rehabilitador i sensorial, i que ajuden a arribar a la
vivència i l’emoció bordejant el camí, d’aquelles que són de caràcter més explícit i que serveixen per
afrontar la realitat i transformar-la.
Tot i això, és farà una guia orientadora per tal de poder ajudar als mestres i a les mestres a
determinar quina actitud tenir, com crear una atmosfera adequada de treball d’aquest tipus
d’activitats, així com poder tenir una mirada i un ajustament envers els infants i les seves reaccions
davant de les diverses propostes. Algunes d’aquestes propostes partiran de l’estiu, del present
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més immediat i, en parlar d’aquest estiu, aniran sorgint les diverses vivències viscudes en els
diferents llenguatges treballats. Són propostes lligades a fer mapes de l’estiu amb mapes de mida
gran (importància de trencar els formats i les mides habituals), així com propostes que propiciïn
parlar del present i del futur, i no només de la vivència passada, sinó com aquesta vivència la
podem transformar a través de diversos llenguatges.
●Altres propostes:
Les activitats que enumerem a continuació les trobareu descrites amb més detall al document marc
(Veure document marc de l’annex 2):
- Activitats més complexes i intenses que podrien anar lligades al procés dels
ambients (Veure el document marc del grup de “Context Social i Urbà”(annex 3).
-Propostes per a l’activitat corporal.
-Propostes per a l’activitat musical.
-Propostes grafs-plàstiques.

MATERIALS I ESPAIS.
●Creació de conjunts de materials artístic per a poder tenir microespais mòbils amb aquests
materials a diversos ambients de tota la Primària: minimons, treballar amb sorra (minimons),
fang, taula de llum…
●Llistat de material artístic que considerem necessari que cal tenir a cada ambient per a fer un
treball artístic, corporal i musical.
●Material. Hem de decidir si es podria fer ús dels instruments en algunes sessions de música,
donat que el material a emprar condiciona molt el treball que es pot fer. També s’haurà de
valorar l’ús de material a les sessions de treball del cos. Es valora la possibilitat que els mateixos
infants facin la desinfecció tal i com apareix a les instruccions del Departament.
●Proposta de llibreta de cada infant (Waldorf) a mode dietari. El dietari és el “llibre en què algú
escriu observacions i reflexions dia rere dia” i sempre neix directament de la necessitat humana
d’expressar-se amb un avantatge: la seva falta de constriccions, que en permet el desordre i la
varietat. (H.Morera i M-Roca)
●Conjunt de material artístic de confinament. Des de la tutoria, durant les reunions amb les
famílies, s’haurà d’insistir en el fet de que els infants puguin tenir accés a certs materials per
realitzar activitats artístiques.
●Assegurar equips de música o altaveus que funcionin adequadament per a fer audicions als
ambients.
●Es valora fer el treball del cos a l’exterior amb el màxim de grups possibles, si és possible a
partir de 3r de primària. Les sortides a l’exterior seran pel joc lliure i gaudi, però també han de
poder incloure un treball corporal i artístic i dels diversos àmbits, en alguns casos de treball
globalitzat. Així doncs, l’expansió i els grans moviments s’hauran de centrar en els moments de
sortida a l’exterior, sent els moments d’ambient moments on es pugui treballar molt més des de
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la introspecció o des d’un moviment més controlat i centrat. Hem de concretar espais que es
puguin emprar per a fer dinàmiques i treball corporal i musical. A més de les sales de
psicomotricitat, que es prioritzaran per als infants de P3 a 2n, també disposem de l’ambient de
visionats per a poder fer dinàmiques corporals, musicals i artístiques amb aquest moviment
més atencional i sensorial.
●Espais exteriors. Conquerir espais exteriors per tot allò corporal, motriu, expressiu i artístic.
(Veure el document marc del grup de “Context Social i Urbà” de l’annex 3).
●Relació d’allò corporal, expressiu i artístic amb la naturalesa. Sortides pel barri i banys de
natura. (Veure el document marc del grup de “Context Social i Urbà” de l’annex 3).
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CONTEXT SOCIAL I URBÀ
A l’Annex 3 adjuntem el document complert d’aquest grup de treball amb les reflexions fetes per tal de concretar aquestes
actuacions.

RESUM D’ACORDS GRUP CONTEXT SOCIAL I URBÀ
La present pandèmia de la Covid-19 i el confinament que hem viscut infants i adults i
adultes, ha posat de relleu, més que mai, la importància del diàleg entre l’interior de l’escola i el seu
exterior. Aquest esdeveniment ha fet visible les mancances socials i culturals tant de la institució
escolar com de la nostra cultura en relació al vincle dinàmic entre el que està a dins i el que està a
fora.
L’escola ha hagut d’integrar, durant aquests mesos, en els seus processos formatius i
d’avaluació l’entorn domèstic, el seu context immediat i a la pròpia família per a poder continuar
activant la relació educativa i els processos d’aprenentatge més formals.
Ha estat un repte absolut, però que també ens ha fet adonar-nos-en de les necessitats que
tenim com a cultura i també de les oportunitats i reptes que tenim per endavant.
Amb aquest document elaborat pel grup de treball “Context social i urbà” volem posar
l’accent en com és d’important que els infants s’apropiïn del seu context més proper i siguin capaços
de reconèixer en ell un interès, una possibilitat d’estima i una necessitat de cura. Gràcies a aquest
treball de vinculació amb el context immediat és com l’infant pot sentir-se en xarxa d’una manera
concreta i palpable: saludant a la fornera o al caixer del supermercat percep que és vist per la gent
del seu propi barri i així no perd l’interès per sortir al carrer i continuar la seva vida, perquè la seva
vida és àmplia i, sobretot, plena de connexions.
Aquesta crisis també ens ha fet replantejar la necessitat de reconèixer i agrair les professions
més essencials i, a vegades, més invisibles: netejadores i netejadors, camioners i camioneres,
caixeres i caixers, farmacèutics i farmacèutiques, cosidores i cosidors… i, per suposat, tots els
treballadors i treballadores del sector sanitari i funcionaris i funcionàries que no han parat ni un sol
moment.
Comptar amb recursos per a introduir la natura a les nostres cases i fer-la present més enllà
de tenir una gran terrassa o un jardí, o com fer llars més amables i acollidores, ha resultat fonamental
durant el confinament. Novament parlem, doncs, del fora que entra a dins. I, per tant, serà
fonamental comptar amb recursos i idees que ho facilitin.
Finalment, tal i com apuntàvem més amunt, el diàleg entre el dins i el fora també inclou el
diàleg entre la vida, la mort, la vulnerabilitat i la malaltia. Després d’aquesta primera crisis, ja no s’hi
val deixar de costat aquest diàleg fora i, per tant, resultarà imprescindible posar l’accent en ell no
per enfonsar-nos, sinó endinsar-nos a abraçar la vida amb més profunditat i alegria.
A continuació compartim els acords específics presos per aquest grup de treball en relació a
tot el que estem comentant. Per veure amb profunditat el desplegament d’aquests acords i com són
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concebudes aquestes pràctiques a la nostra escola, cal anar al Document Marc d’aquest grup que es
titula “El Diàleg entre l’Interior i l’Exterior de l’Escola. Aportacions abans, durant i després de la
Covid-19” i que trobem a l’annex 3 del present Pla d’Actuació.

PASSEJADES PEL BARRI EN PETIT GRUP (INFANTIL):
Entenem aquesta activitat com un proposta preventiva que permet aproximar als infants al
seu entorn més proper i, sobretot, gaudir d’un plaer perdut a la nostra societat: el passeig sense
objectiu.
Aquesta activitat és nova a l’escola a l’etapa d’infantil i, des de la part organitzativa,
s'intentarà facilitar al màxim (amb mestres acompanyants i una estructura horària que ho permeti).
BANYS DE NATURA (PRIMÀRIA)
Exploració i reconeixement d’espais alternatius que no siguin llunyans i no calgui agafar
transport públic per arribar-hi, però que tinguin natura o elements naturals per a poder oferir als
infants espais saludables.
Amb la presència de la Covid-19 es potenciarà al màxim ja que es constata que els contagis
es redueixen als exteriors i perquè hem detectat que els infants, després d’aquest confinament tant
dur, han de reparar la seva relació amb l’entorn natural i recuperar les seves experiències.
BANYS DE CULTURA (PRIMÀRIA)
Destaquem la possibilitat de descobrir el barri o barris més propers a l’escola, i els seus
elements identitaris i característics; hem observat que si els infants es senten més arrelats al seu
entorn, troben més sentit a passejar-hi i a relacionar-se amb les persones que l’habiten.
Visites a espais quotidians i funcionals de l’entorn proper:
Després de les limitacions de mobilitat produïdes per la presència de la Covid-19
considerem fonamental que els infants visitin els establiments quotidians i vagin perdent la por:
supermercats, farmàcies, etc.
Es poden fer visites en petits grups per anar a comprar alguna cosa concreta.
Visites a cementiris:
Arran de la crisis produïda per la Covid-19, com a societat ens n'hem adonat de com estem
d’allunyats i allunyades de la mort i de la vulnerabilitat. Connectar amb aquests espais també ens
porta a concretar allò que a les notícies sona tan abstracte i distant en relació al nombre de morts
que hem anat escoltant dia rere dia.
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COLÒNIES, CAMPS D’APRENENTATGE I VIATGES DE FINAL DE CURS (De P5 a Sisè).
●Organitzar les colònies per grup-classe i no per nivell. Hem considerat que si hi van per separat
serà més senzill pels infants el fet de mantenir les normes de separació física. Si anéssim per
nivell, els vincles que hi ha entre grups del mateix nivell, faria molt més complex respectar
aquesta norma.
●Demanar dates de final de curs, per intentar evitar que coincideixin amb un possible rebrot o
un altre confinament.
●Prioritzar els grups que el curs passat es van quedar sense colònies o camps d’aprenentatge.
Aquest és el cas de P5, Primer i Quart (el cas de sisè i del viatge a Menorca el tractem a part).
●Intentar mantenir els espais i camps d’aprenentatge establerts i coneguts per nosaltres. Sempre
que sigui possible dur a terme les colònies i les estades als camps d’aprenentatge amb les
mesures establertes i els nostres propis criteris d’escola, els mantindrem.
●Pensar alternatives en el cas que els Camps d’Aprenentatge i les cases de colònies habituals no
siguin una opció factible. Pensar en la possibilitat de fer rutes de muntanya o acampades i altres
opcions, sobretot, amb els més grans.
ESTADES NOCTURNES A L’ESCOLA (PRIMÀRIA)
Pensem que és una activitat relativament senzilla que pot afavorir la cohesió del grup. Es
podria potenciar en aquells grups que, per exemple, s’han quedat sense colònies enguany (P5,
primer i quart). S’ha de mirar, això sí, que es compleixin les mesures de seguretat del moment. A
l’igual que les colònies, que haurien de ser només de grup, i es potenciaran en el cas que no puguin
haver-hi estades fora de l’escola. I si hi pot haver colònies, també considerem molt oportunes les
estades nocturnes a l’escola (les dues activitats són compatibles).
ECOSISTEMES
Analitzar l’experiència viscuda fruit de la Covid-19 a la llum d’un desequilibri en l’ecosistema.
Es pot relacionar amb les sortides als parcs que hem contemplat als Banys de Natura. Veure com
qualsevol peça, per petita que sigui, pot tenir un potencial de vida o de mort molt gran.
LA REPRESENTACIÓ
Proposar activitats de representació significatives, vinculades a propostes de diàleg dinsfora, significa escoltar a l’infant i donar-li l’oportunitat d’expressar-se i posar-lo al centre de
l’aprenentatge. Acordem que les activitats de representació ens serveixin per activar els
coneixements previs dels infants, però també que siguin establertes per tal d’arrodonir i donar
profunditat a activitats ja consolidades com, per exemple, els Banys de Natura.
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JOC SIMBÒLIC
Arran de la situació viscuda, considerem oportú facilitar elements que ajudin als infants a
treballar qüestions vinculades amb aquesta situació. Alguns exemples poden ser maletins de metges
o metgesses, mascaretes pels infants, fer un supermercat, ninos d’un hospital… El Joc Simbòlic ha
d’estar present a tots els ambients, adaptat a l’etapa, cicle o nivell.
ELEMENTS NATURALS I ACTIVITATS ON EL FORA ENTRA DINS
Acordem portar activitats puntuals i quotidianes que es fan de forma habitual de l’interior de
l’escola a l’exterior, amb l’objectiu d’integrar que aquest exterior també formi part de l’escola.
ACCIONS I INTERVENCIONS ARTÍSTIQUES EN L’ENTORN IMMEDIAT
Acordem desplegar intervencions amb continuïtat en l’entorn immediat que permetin la
transformació de l’espai o de l’interior dels infants i on l’art sigui el canalitzador o el llenguatge
predominant.
CONVIDADES I CONVIDATS A L’AMBIENT. PROFESSIONALS I EXPERTS O EXPERTES.
Aquests convidats i aquestes convidades haurien de ser persones protagonistes d’aquesta
crisis. Cal potenciar la visibilitat de persones no que no han estat massa visibles: netejadores i
netejadors, caixeres i caixers, camioners i camioneres, etc. I, evidentment, personal sanitari o
funcionaris i funcionàries. Acordem que la presència de gèneres sigui equilibrada i que no caigui en
els estereotips tradicionals (exemple: metge-home, dona-infermera).
HISTÒRIES DE PERSONES DIFUNTES
No necessàriament hem de treballar amb personatges coneguts. La història dels avis i de les
àvies també pot ser un reconeixement a aquesta generació que està marxant a causa de la Covid-19.
Aquesta variant pot ser transversal a tots els cursos.
CICLES DE VIDA: DIFERENTS MOMENTS DE LA VIDA QUE PORTEN A LA MORT
Cal introduir la mort com a part d’aquest cicle vital i no caure en l’estereotip de que la mort
només afecta a les persones més grans, sobretot si tenim persones a l’ambient que han viscut morts
properes. Però tampoc cal anticipar allò que no és necessari. Podem treballar amb els materials que
ja tenim per a introduir aquest aspecte.
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L’ESPAI EXTERIOR DE L’ESCOLA
Es prioritzarà que aquest espai estigui disponible pels infants més petits de l'escola, ja que
tindran menys disponibilitat per a sortir.
Caldrà fer un horari específic per a permetre aquestes sortides (pendent de la feina
d’aterratge dels horaris per part de les Caps d’Estudis).
LES FAMÍLIES I LA VIDA NO ESCOLAR DE L’INFANT.
Integrar la vida familiar i domèstica ha estat imprescindible per l’escola durant aquest temps
de confinament.
Cal preveure propostes i orientacions des de l’escola ja que, sense cap mena de dubte, en
cas de confinament, l’escola haurà de continuar emetent orientacions al respecte dels temes que
parlem en aquest document però també en relació a altres temes.
Amb o sense confinament, caldrà establir un vincle de comunicació amb les famílies i,
sobretot, caldrà substituir les comunicacions més informals a través d’un compromís amb altres
comunicacions “extres”.
La por a sortir al carrer i facilitar que, des de la família, hi hagi un vincle i una xarxa amb
l’entorn proper, serà fonamental.
Actuació durant la crisis de la Covid-19
Reunions de Grup d’Ambient

Es duran a terme amb la freqüència habitual intentant que la primera de tot el curs
sigui l’abans possible.
Es faran a través de Meet o d’una plataforma digital similar.

Reunions de Tutoria Individual

Quan sigui una reunió ordinària, on no hi ha res especial a comentar, es durà a terme
de manera telemàtica.
Quan sigui una reunió on s’han de tractar temes delicats, compartir documents o
signar algun paper concret, es durà a terme de forma presencial seguint les mesures
establertes.
Quan hi hagi intervenció d’altres agents externs (EAP, Psicòlegs, etc) s’instarà a fer la
reunió a través d’una plataforma digital.

Comunicacions via correu
electrònic o de manera
telefònica.

Continuaran i s’hauran de potenciar, ja que les comunicacions informals als
passadissos desapareixen.
Intentar ser previsibles en les nostres comunicacions. Establir una freqüència amb
petits resums del que es viu a l’aula i anticipant alguns neguits i preocupacions.

Comunicacions via agenda.

S’hauran de fomentar en els casos en els quals la comunicació a través de correu
electrònic o via telefònica no siguin possibles o quan la família ho prefereixi.

Comunicacions informals als

En el cas d’infantil encara seran possibles, però seran molt breus i sintètiques.

passadissos.

A primària desapareixen.
Caldrà ser proactius i proactives.
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TEMPS D’ACOLLIDA, DE RETROBAMENT I DE COMPARTIR VIVÈNCIES DE PÈRDUA
A l’Annex 4 adjuntem el document complert d’aquest grup de treball amb les reflexions fetes per tal de concretar aquestes
actuacions.

TEMPS D’ACOLLIDA, DE RETROBAMENT I D’ACOMPANYAMENT EN LA PÈRDUA
INTRODUCCIÓ GENERAL
La situació de pandèmia que estem vivint amb la Covid-19, fa necessari repensar un temps
inicial d’escola en el qual tinguem present un temps d’acollida molt curós envers els infants i les
persones adultes, contemplant i integrant tot allò que hem viscut, donant especial importància a la
vessant emocional i relacional, als espais i moments per retrobar-nos amb els i les altres, amb
nosaltres mateixos i mateixes i amb els espais, acompanyant les pèrdues que hem patit, i el dol que
hem de transitar.
Aquest grup parteix d’aquests 3 eixos: acollida, retrobament i acompanyament en la pèrdua,
a partir dels quals anirem elaborant i aprofundint en l’acompanyament als infants i adults i adultes,
després d’aquest període de confinament.
El treball del grup es centra en els quadres de reconstrucció elaborats per la Isabel
Rodríguez en els documents d’acollida de l’escola, en experiències d’escoles com la de Bordils, en
materials del curs d’acompanyament al dol que hem fet tot l’equip durant el confinament, en
dinàmiques grupals, i en la música, el cos i l’art com a llenguatge afavoridor.
A continuació desglossem cada eix i anem exposant la manera amb què l’abordarem a la
tornada a l’escola.
TEMPS D’ACOLLIDA
Proposta d’Acollida prèvia dels infants
Tenint en compte la crisi de la Covid-19, per tal que els infants puguin anticipar i conèixer
com serà l’escola al setembre del 2020, considerem necessari un contacte previ amb l’escola abans
de l’inici del curs. Plantegem fer-ho a partir de:
- Enviar un vídeo o fer una trobada telemàtica de les mestres i dels mestres per mostrar
l’ambient i per dir que ens trobarem en grups a l’ambient on vindran per saber com serà el
dia a dia a partir del 14 de setembre, dia de l’inici del curs escolar.
- 1r contacte amb l’escola entre el 7 i el 10 de setembre, per fer una acollida inicial
presencial més curosa i per explicar com serà el nou funcionament de l’escola.
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familiar

3 matins: dijous 3,
30 minuts

l’Annex 4)

divendres 4 i dilluns 7 de

Si, tots els infants

setembre, de 9 a 14.30 h.
Si, tots els infants.

P4

5 infants

Entre 1’5 i 2

2 grups al dia durant dos
dies

hores

1 grup al dia

Farem entrades cada 15
minuts per fer una
rebuda més individual i
després tenir un
moment més grupal.

P5

5 infants

Cicle inicial
Cicle mitjà i
superior

8-9 infants
12-13 infants

Entre 1’5 i 2

2 grups al dia durant dos

hores
Entre 1’5 i 2

dies

Si, si volen i ho

1 grup al dia
2 grups un dia

hores

1 grup un dia
Dues opcions:

2 hores

2 grups el mateix dia

necessiten.

1 grup cada dia

Consideracions especials
Infants a tenir especial consideració
Cada tutor o tutora valorarà amb les persones especialistes d’Educació Especial la
millor manera de fer l’acollida d’aquests infants. Es proposa que aquests infants
Infants amb NEE

puguin venir sols primer i després venir algun dia en els petits grups. Pensar
coordinadament amb les mestres d’Educació Especial sobre possible
acompanyament de familiars o persona per a ells durant l’acollida.
Ja sigui perquè canvien de mestra o de mestre i els hi costa establir vincle, infants

Infants que requereixen

que ho han passat més delicadament durant el confinament… Es proposa una

d’atenció especial

trobada individual amb la mestra o el mestre, i si s’escau una entrevista amb la
família prèvia a l’inici del curs.
Es proposa que en les trobades prèvies de primer contacte amb l’escola, hi puguin
ser les dues mestres o els dos mestres: la persona referent del curs anterior i
l’actual.

Grups que canvien
de referent

Si no és possible, es pot fer una trobada amb tot el grup i les dues mestres o dos
mestres, un dia durant una hora.
Pels infants que es consideri necessari, es proposa fer una trobada individual amb la
mestra nova o el mestre nou i, si pot ser, també amb la persona referent del curs
anterior per fer el pont.

- Qüestionari breu a les famílies. Proposem que els primers dies de setembre cada persona
tutora, de P4 a 6è, enviï a les famílies, a través del Google formularis o per correu electrònic
convencional, un qüestionari per saber si hi ha informacions noves que necessitem conèixer (Veure
annex 4: qüestionari).
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Proposta d’Acollida dels infants a l’inici del curs
Infants de P3 (Veure Projecte Educatiu de Centre, pàgines 78 a 81, sobre el Temps
d’Acollida a l’Escola).
Entrada progressiva
Vetllant per les necessitats autèntiques de la infància, l’escola ha establert com a norma de
centre que els primers 5 dies del curs escolar tots els infants de P3 hauran d’estar
acompanyats per un familiar o una persona de referència amb qui tinguin un vincle estret i
proper… un període que s’anirà ampliant o adaptant a cada infant segons les seves
necessitats.
Dilluns 14 i dimarts 15 de setembre:
1 grup de 9 infants de 9.00 h a 10.30 h
1 grup de 8 infants de 10.45 h a 12.15 h
1 grup de 8 de 12.30 h a 14.00 h
Dimecres 16 i dijous 17 de setembre:
Meitat de grup de 9.00 h a 11.00 h
Meitat de grup d’ 11.30 h a 13.30 h
Divendres 18 de setembre:
Grup sencer de 10.00 h a 12.00 h
I a partir de dilluns 21 de setembre, tothom inicia l’horari complet de
9.00 h a 14.00 h. A partir d’aquest dia, poden anar gaudint de l’entrada
relaxada de 9.00 h a 10.00 h.
Espais per a les famílies de P3. S’adaptaran 2 espais per tal que les famílies puguin estar al
centre quan el seu infant es quedi una estona sol a l’ambient, durant aquest temps d’acollida.
Per les famílies de la Llavor serà la sala de descans de P3 i per les famílies del Niu serà l’espai
familiar que s’adaptarà per aquesta nova funció.
S’enviarà a les famílies el document “Com ho fem”, on s’exposa com estem els adults i les adultes
dins de l’ambient i com ens relacionem amb els infants.
Infants de P4:
Entrada progressiva
Després de la situació viscuda per la pandèmia de la Covid-19, sentim necessari que els
infants de P4 puguin tenir una entrada progressiva a l’escola i un retrobament el màxim
plaent possible, adaptat a les seves necessitats. Per això, hem establert que els primers 3
dies del curs escolar els infants de P4 hauran d’estar acompanyats per un familiar o una
persona de referència amb qui tinguin un vincle estret i proper. L’entrada serà progressiva i
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per grups reduïts, per tal que els infants puguin anar descobrint l’ambient i restablint el
vincle amb la mestra.
L’organització d’aquesta entrada serà la següent:
Dilluns 14 i dimarts 15 de setembre: tots els infants amb acompanyament
familiar
Una meitat del grup de 9.00 h a 11.00 h
L’altra meitat de grup d’ 11.30 h a 13.30 h
Dimecres 16 de setembre: acompanyament als infants que ho necessitin
Grup sencer de 10.00 h a 13.00 h
Durant aquesta setmana els infants que ho necessitin poden ser acompanyats per un familiar.
Infants de P5:
Es valoraran els casos d’infants que necessitin acompanyament dins de l’ambient i la tutora
oferirà a les famílies com dur a terme aquesta entrada amb acompanyament i durant quants dies.
Infants de 1r i 2n: les famílies acompanyaran als infants fins a la porta de l’ambient durant
tot el curs. Es valoraran els casos d’infants que necessiten acompanyament dins de l’ambient els
primers dies i se'ls oferirà una proposta de com fer-ho i durant quants dies, per part de la tutora.
Infants nous a l’escola: si hi ha un infant nou, es farà la reunió prèvia a l’inici del curs i, si és
convenient, es valorarà la possibilitat de fer uns dies d’acompanyament.
Famílies noves a l’escola: les famílies, a partir de P4, que siguin noves a l’escola, faran una
entrevista individual amb la persona que serà la tutora del seu fill o de la seva filla, per parlar de
l’infant i també del funcionament de l’escola, abans de començar el curs.
Primera reunió de grup-famílies: la reunió de grup d’ambient es farà de manera telemàtica
un dia de les primeres setmanes del curs.
Important a tenir en compte en aquest primer temps de tornada…
- Fer un traspàs molt acurat de les coses importants que ens representaven com a grup.
- Reprendre els elements o moments identitaris del grup: cançons, contes, rituals…
- A primària, es poden fer tancaments conceptuals i com a grup dels processos que van
quedar latents. I, compartir amb el grup treballs que s’han fet durant el confinament.
- Acollides del matí individuals tan a infantil com a primària.
- Donar temps a l’hora de fer les transicions, les recollides d’un moment a un altre.
- Intensificar els moments d’hàbits i de cura.
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- Dinàmiques de retrobament, rimes reparadores, contes, activitats artístiques i
corporals…
- Sortir als parcs, fer passejades pel barri, etc. Tenint molt en compte la relació interiorexterior.
Acollida al claustre
Fer una primera trobada on, a través d’un ritual d’acollida, puguem expressar com ens
sentim davant del repte de començar l’escola, una escola pensada i transformada arran de la
Covid-19.
Acollida als mestres nous i a les mestres noves
En el PEC queda recollit com es fa l’acompanyament als mestres nous i a les mestres noves.
(Vegeu PEC pàg. 46-52 sobre l’acompanyament als mestres i a les mestres).
Seguint la línia d’escola i com hem fet cada curs aquest acompanyament estarà basat en:
• Enviar als mestres nous i a les mestres noves, abans d’iniciar escola, els documents
claus per entendre l’escola: el Pla de Contingència, el PEC, el COM HO FEM?… per tal
que se'ls puguin llegir.
• Acompanyament individualitzat d’un mestre o una mestra, antic o antiga, a un mestre
nou o una mestra nova.
• Formació de mestres nous i noves (Veure el document de protocol Acollida mestres
nous i noves i el de Pauta d’observació i autoavaluació del professorat).
El ritme del dia a dia
Tal i com hem fet sempre en la nostra organització del dia a partir dels processos, la lliure
circulació i el treball de grup a primària, tornant de la situació de la COVID-19, hem de reorganitzar
el dia dins l’ambient a partir dels espais que tinguem disponibles. El dia ha de seguir mantenint una
cadència i un ritme, on s’alternin moments d’expansió i moments de recolliment, moments de lliure
circulació dins de l’ambient amb moments més tancats com les franges de processos, les
assemblees; moments d’exterior, de psicomotricitat i cos; moments de música, d’exploració
sensorial, artística i corporal... Dedicant temps a les propostes de retrobament amb un mateix o una
mateixa, amb el grup i amb l’espai; a generar espais i temps per parlar sobre la vida i la mort, i que
permetin acompanyar el dol; als petits rituals de grup, a les transicions d’activitats i d’espais, a les
cures quotidianes… tot considerant les necessitats i característiques de cada grup.

TEMPS DE RETROBAMENT (Veure annex 4: propostes de retrobament)
En aquest apartat volem exposar activitats que facilitin tornar a estar en comunitat, junts i
juntes dins del grup, crear el Jo grupal. Activitats que afavoreixin mirar-nos, reconèixer-nos, saber
què hem fet en aquest temps, com hem estat, com ens hem sentit... considerant la importància de
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retrobar-nos primer amb nosaltres mateixos i mateixes, per poder estar amb els i les altres, tenint en
compte l’espai en el qual es desenvoluparan, i estructurant-ho per cicles i/o edats. Contemplem aquí
també el claustre i algunes dinàmiques pel nostre retrobament.

Propostes de retrobament amb un mateix o una mateixa
Un nombre creixent d’estudis d’imatges cerebrals /IRM indiquen que la pràctica de la plena
consciència altera del cert i profundament l’estructura i la funció del cervell per millorar tant la
qualitat dels pensaments com de les sensacions. La meditació del Mindfulness sembla reforçar
alguns trajectes neuronals essencials i augmenta la densitat i la complexitat de les connexions en
àrees associades amb habilitats cognitives com l’atenció, l’autoconsciència i la introspecció, i amb
àrees emocionals relacionades amb la bondat, la compassió i la racionalitat. A més, redueix l’activitat
i el creixement en aquelles àrees en què tenen a veure l’ansietat, l’hostilitat, la preocupació i la
impulsivitat.
La situació de confinament que hem viscut els darrers mesos i tot allò que ha derivat de la
pandèmia de la Covid-19 fa necessari posar la mirada més que mai en la creació d’aquests espais
de consciència plena per l’alumnat, per tal d’afavorir no només el seu rendiment acadèmic, sinó
també per crear un estat de pau i calma interior que afavoreix la seva felicitat.
Tant en grup gran com en grup petit, serà molt necessari treballar les transicions que es
donin al llarg del dia, a través de rituals que sostinguin la possible expansió que s’ha produït
anteriorment i que donin pas a un espai més interior amb cura i harmonia.
Es poden utilitzar recursos com la meditació, el ioga, l’atenció plena o l’ATB. Al document
annex d’aquest grup trobem diversos recursos segons l’edat dels infants.

Propostes de retrobament amb l’altre
Pensades per aquest retrobament més de tu a tu amb l’altre o l’altra, per després anar cap al
grup.

Propostes de retrobament amb el grup
Aquestes propostes permeten arribar a relacions humanes més profundes i possibiliten el
desenvolupament, per mitjà de la lliure expressió, de les actituds personals i de cara als i a les altres.
Permeten parlar de tabús, deixen al marge els mecanismes de defensa, permeten alliberarse de les màscares socials i dels rols fixos dins dels grups. Hi ha moltes dinàmiques de grup i es
poden classificar de moltes maneres però totes tenen un caràcter vivencial i lúdic.
També partim de propostes de música i cos, ja que creen de per se un espai d’acolliment,
d’unió, de celebració de la quotidianitat; i reforça la identitat del jo grupal.
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Propostes de retrobament amb l’espai
Tornar a l’escola després de tant de temps implica que ens haurem de tornar a adaptar als
ambients i, en aquesta ocasió, adaptar-nos-hi d’una manera diferent de la que estàvem acostumats i
acostumades. Proposem unes activitats per tal de tornar a conquerir l’espai i fer-lo nostre.
Propostes de retrobament amb les mestres
És important tenir present que els vincles s’han de tornar a cultivar i forjar com sempre hem
fet a l’escola, a foc lent, donant espai i temps per tal que les relacions esdevinguin autèntiques,
profundes i siguin vincles segurs pels infants. Sota aquesta mirada, serà imprescindible procurar
moments individuals amb cada infant, moments en petit grup i moments més grupals, a partir de les
dinàmiques plantejades en l’apartat anterior.
TEMPS D’ACOMPANYAMENT EN LA PÈRDUA (Vegeu annex document 4: propostes
pedagogia vida i mort i del dol)
Tot cicle vital implica vida i mort. Constantment vivim i estem en contacte amb processos
que comencen i processos que s’acaben. Volem que la nostra escola, com a cèl·lula de vida, tingui
present una educació integral que valori les competències emocionals i la gestió dels processos de
creixement, crisi, pèrdua i dol. En aquest apartat plantejarem rituals i dinàmiques en relació amb
l’educació de la vida, la mort i el dol; eines i accions que ens ajudaran a enfrontar-nos a la realitat, a
trobar recursos per alleujar el dolor i donar consol. També eines que facin referència a la construcció
del sentit de la vida, a parlar de la mort i la pèrdua abans de trobar-nos-la al davant. Per tant,
algunes accions seran més acotades al temps viscut, i d’altres seran el primer pas cap a un projecte
de la pedagogia de la vida i la mort i la pedagogia del dol a l’escola.
Parlem de Pedagogia del dol quan ens referim a totes aquelles accions que duem a terme
per acompanyar i acollir el dol després d’una pèrdua significativa. Parlem de Pedagogia de la vida i
de la mort a totes aquelles accions de duem a terme per acompanyar en la construcció del sentit de
la vida, a parlar de la mort i la pèrdua abans de trobar-nos-la al davant.
Propostes dirigides al claustre
Tenir cura de nosaltres per tenir cura dels i de les altres. És responsabilitat nostra, com a
escola, com a mestres, tenir cura dels infants. Per altra banda, també és la nostra responsabilitat tenir
cura de nosaltres mateixes i mateixos. És, per tant, necessari crear espais que donin l’oportunitat de
parlar, expressar, dir, abraçar cada moment i cada persona amb el seu procés, acompanyant-nos i
sostenint-nos com a equip. Des de la unitat i la tribu tot és més fàcil i és d’aquesta manera com
podem crear el lligam i l’empenta que es necessita per mirar cap endavant.
Ritual sobre tot allò que hem perdut com a escola i el que hem guanyat.
Elaborar un projecte de pedagogia de la vida, la mort i l’acompanyament en el dol.
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Propostes dirigides als infants
Una pèrdua significativa comporta un procés d’adaptació i reconstrucció que caldrà tenir en
compte per acollir la vivència emocional dels infants. Per fer un acompanyament saludable i
funcional caldrà que estiguem disponibles per escoltar els i les alumnes i deixar que flueixin les
emocions. L’observació és molt important, no tan sols en els primers dies o setmanes després de la
pèrdua, sinó al llarg dels mesos. Els infants canvien fàcilment d’estat d’ànim. El procés de dol el fa
cada persona. El nostre paper ha de ser el d’acompanyant. El millor acompanyament serà la nostra
presència contínua, i els mateixos infants indicaran què necessiten i quines activitats poden ser les
adequades en cada moment de l’elaboració del seu dol. Per tant, presentarem propostes que
permetran mirar i acompanyar aquest procés.
Propostes dirigides a la comunitat
Parlem de dol col·lectiu quan allò que hem perdut afecta de manera significativa a totes o
gairebé totes les persones d’una comunitat, en aquest cas de l’escola Congrés-Indians. Quan no
s’amaga ni s’obvia què ha passat, sinó que s’aprofita com una oportunitat pedagògica, l’elaboració
del dol col·lectiu té moltes connotacions positives per a tothom. Proposem fer una acció comunitària
que reflecteixi tot el que hem viscut a nivell de la nostra comunitat.

Espais de vida, pèrdua, mort i dol
Pensar espais i moments per poder incloure la pedagogia de la vida, de la mort i del dol a
l’escola.
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PROJECCIÓ D’ESPAIS
A l’Annex 5 adjuntem el document complert d’aquest grup de treball amb les reflexions fetes per tal de concretar aquestes
actuacions.

PROJECCIÓ D’ESPAIS
INTRODUCCIÓ GENERAL

Si ens aturem a pensar en els espais que ens envolten a la nostra escola, ens n'adonem que
estan projectats amb una determinada mirada i amb certs criteris; hi ha una intencionalitat concreta
de donar a conèixer part de la nostra identitat com a escola que té a veure amb quina és la imatge
d'infància que ens mou, quines pedagogies ens inspiren i com entenem els processos
d’aprenentatge de la ment humana i com, per nosaltres, l’emoció va lligada als aprenentatges.
També hi ha una altra intencionalitat més subtil de voler envoltar a les persones que habitem l’escola
de bellesa, de possibilitats i de cura.
Ara més que mai, amb les vivències dels infants i dels adults i de les adultes, arrel del
confinament, volem posar la mirada en els ambients de la nostra escola com a eina que ens permet
acompanyar als infants per transitar aquesta vivència d’aprenentatge, compartir-la i elaborar-la, des
d’aquesta carícia pacient que deixa ser i que ens permet estar en contacte.
ELEMENTS TRANSVERSALS ALS AMBIENTS

RITUALS

Al llarg de l’escolaritat, un grup d’infants comparteix molts moments i experiències que
estableixen entre ells i elles la confiança i l’afecte que els uneixen a través del temps, sentint-se part
del grup, on el respecte, la cooperació i la cura són valors primordials.
Des de l’escola, atorguem a aquests espais compartits un gran valor, i sovint estan precedits
per la realització de petits rituals que ajuden als infants a anticipar d’aquests moments i a donar-los
la importància que mereixen.
Després de tot aquest període de distància, ens retrobem a l’escola. Cal oferir als infants,
amb una cura especial, aquells espais habituals en el dia a dia que ens permeten compartir
moments, i ens ofereixen la possibilitat d’escoltar i ser escoltats i escoltades, de compartir des del
nostre ser i el nostre sentir, de posar paraules al que hem viscut en aquest temps des de que el
confinament ens va allunyar de l’escola.
La realització de senzills rituals personals i intrínsecs a cada grup, ens permetran crear
ambients propicis de trobada, d'obertura i de tancament del dia, que ens ajuden a situar-nos aquí i

CURS 2020-2021

39

ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

PLA D'ACTUACIÓ

ara, a mirar i sentir l’altre o l’altra, i a la vegada despertar el record de les pròpies vivències, a
construir el sentit de la continuïtat i de la permanència dels afectes, més enllà dels trencaments o les
pèrdues, creant espais de seguretat i escolta que ens poden ajudar a compartir-les.
Alguns exemples d’elements que poden ajudar-nos a crear aquests petits rituals, on és molt
important tenir present que la participació és voluntària, són:
-Utilització de mocadors de colors per decorar l’espai central on es col·locaran els
elements que escollim.
-L’espelma, present en tots aquells moments importants a la nostra vida. La podem
encendre abans de la lectura d’un conte, d’una conversa, d’una petita meditació...
-La col·locació d’un objecte al voltant de l’espelma (pedra, petit tronc, petxina...) per part
de cada infant i adult, simbolitzant la seva presència.
-Dir una paraula en veu alta que descrigui un sentiment o una emoció del dia.
ESPAI DE REBUDA
El moment d’arribada de l’infant amb la seva família a l’escola, sempre ha estat un moment
que hem cuidat amb especial atenció.
L’espai i el temps de rebuda és el moment en què l’adult o l’adulta referent està per l’infant, i
l’infant per ell o per ella, sentint-se mirat i reconegut. És un moment íntim, personal, en el qual la
nostra resposta al gest de l’altre o l’altra crea un espai compartit, que afavoreix l’inici del temps a
l’escola.
Davant el nou escenari que se'ns planteja a la nostra tornada a l’escola aquest setembre,
hem de replantejar com acollim als infants en la seva arribada cada matí, garantint la intimitat, la
seguretat i el refugi que tots els infants necessiten.
Hem de crear un espai acollidor, a través de la bellesa, la cura i la sensibilitat en la disposició
dels materials, però també i per sobre de tot, en la nostra presència i la nostra disponibilitat.
En aquests moments en què es pot necessitar certa distància física, en molts casos les
mostres d’afecte més directes poden necessitar d’altres llenguatges d’expressió més enllà del tacte:
- Contactem a través de la mirada. En la mirada veiem i som vistos i vistes. Amb la
mirada podem dir molt més que amb les paraules. Com sempre, hem de continuar
vetllant per garantir el contacte visual amb l’infant, a través de la nostra disposició
corporal.
- Contactem a través del cos en moviment i del gest; així ens coneixem i ens
apropem a l’altre o a l’altra.
- Contactem amb presència plena, aquí i ara, tu i jo.
- Contactem a través del nostre to de veu a cada paraula, creant un clima a
l’arribada.
- Ens trobem en un espai de rebuda que sempre serà el mateix.
- La rebuda de cada infant per part de l’adult, l’adulta o adults referents del grup
estable serà individual.
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Al mateix temps, caldrà preparar l’espai d’acollida de manera que ens ajudi a garantir les
mesures de seguretat personal que es proposen:
- Disposar de dispensadors de solució hidroalcohòlica a l’abast dels adults i de les
adultes.
- Disposar de sabó pel rentat de mans dels infants.
- Disposar de mocadors d’un sol ús.
- Col·locació d’un contenidor (preferiblement amb tapa i pedal) amb bossa de
plàstic.
MATERIALS PER OFERIR EXPERIÈNCIES SENSORIALS A TRAVÉS DE DIFERENTS SENTITS
Sabem que per ampliar el coneixement de la realitat que ens envolta necessitem tenir
experiències a través de tots els sentits.
Després de viure una experiència que la societat actual mai havia viscut abans, creiem que
és imprescindible oferir experiències sensorials a través de tots els sentits amb materials “amables”,
“vius”, càlids...
És important incorporar propostes que, a partir dels propis materials o d’elements i accions,
ofereixen experiències a través de tots els sentits; no només de la vista, que també és
importantíssima, sinó d’altres sentits com l’olfacte, del que diuen que és el més persistent en el
record; l’oïda que ens permet apropar-nos a un art com la música; el gust, l’origen de la nostra
exploració del món com ésser humà; i el tacte, que té la mà, la pell… com a eina privilegiada.
ELEMENTS NATURALS
Observem en els infants un plaer molt gran en interactuar amb materials naturals, no
estructurats. Gaudeixen jugant amb l’aigua, amb la sorra, amb les llavors, amb la farina, amb les
pedretes, amb petxines, barrejant, omplint, buidant, vessant, transvasant, etc.
Aprofitem les possibilitats de plaer i aprenentatge que permet als infants el contacte amb
materials naturals; aprofitem les possibilitats reparadores que ofereix el contacte amb la natura i en
les quals nosaltres ens inspirem.
Pensem en:
- Tenir moltes plantes a l’ambient.
- Observar i investigar el món natural a través dels sentits.
- Utilitzar, sempre que sigui possible, materials naturals com pedres, pals, petxines,
llavors, terra, aigua…
- Utilitzar materials naturals per fer creacions, ja siguin efímeres o de “llarga durada”.
- Oferir la possibilitat d’expressar-se a través de la natura.
- Conèixer el que som, d’on venim, els nostres orígens.
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- Utilitzar elements naturals i la natura com a fonts d’inspiració i apropar-nos a ella a
través de tots els sentits.

OFERIR DIFERENTS POSSIBILITATS CORPORALS I D’AGRUPAMENT.

SUPORTS PEL TREBALL INDIVIDUAL, TROBADA ÍNTIMA AMB UN MATEIX O UNA
MATEIXA, I/O AMB L’ALTRE O L’ALTRA, EN GRAN GRUP I MÉS PÚBLICA

Donada la situació actual, la nostra escola ha de repensar els ambients on els infants
interactuaran amb el seu grup classe, trobant alternatives d’organització per a poder treballar d’una
manera segura i no perdre l'essència del nostre projecte.
Hi ha poc espai per treballar individualment a l’ambient (aquesta estructura pren més sentit
en els grups de cicle mitjà i cicle superior) i hem de tenir en compte que, per tal de mantenir la
distància de seguretat, serà necessari pensar en altres alternatives de trobada i de treball.
La utilització de plantes o altres elements per tal de delimitar els espais són un bon sistema
per aconseguir la distància necessària entre els infants, respectant l’estètica que caracteritza l’escola.
Les plantes poden servir per crear passadissos o espais de més recolliment.
Caldrà recuperar algunes taules que ofereixin l’opció de treballar de manera més individual.
L'opció d’utilitzar taules plegables també facilitaria la distribució viva d’aquests espais
d’aprenentatge.
També seria important buscar algunes taules que es confrontessin a la paret o petits
escriptoris o “barres” per permetre el treball individual amb més intimitat.
Per tant, cal plantejar-se la recuperació de taules més pràctiques per desenvolupar aquest
treball més individual o barres llargues de treball confrontades a la paret que permetés als infants
mantenir la distància de seguretat durant moments del dia.
Hi ha taules a l’escola de grans dimensions que poden reconvertir-se en taules de mides més
petites. Això ens permetrà poder jugar més amb l’espai o oferir altres representacions dins d’un
mateix espai classe.

OFERIR DIFERENTS POSSIBILITATS CORPORALS
Si oferim un espai més viu, on el mobiliari sigui fàcil de moure i on es garanteixi un treball
individual i uns espais de trobada on es garanteixi la seguretat del moment, podrem crear diferents
possibilitats corporals.
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Es poden construir espais on el treball més individual, a part d’oferir les estones de treball
analític necessari en l’etapa que pertoqui, ofereixi altres realitats enriquidores. Haurem de jugar amb
els temps i ser creatius i creatives a l’hora d’oferir alternatives per aquest aprenentatge.

REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE MATERIALS
Moltes de les mesures que es porten a terme estan dirigides, en primer lloc, a reduir la
generació de residus sempre que sigui possible. Algunes d’aquestes mesures consisteixen en evitar
els envasos i els embolcalls que no són necessaris, aprofitar els papers per les dues cares...
Sempre que això no sigui possible intentarem reutilitzar els materials. Per exemple: fer servir el pots
de vidre per guardar colors, les ampolles de vidre per decorar, les capses de cartró per guardar
fulls… I, per últim, s’hauran de reciclar tots aquells residus que no s’hagin pogut reutilitzar.
Pensem en involucrar el personal del centre i les famílies perquè participin en la prevenció
de residus i en l’aportació de materials reutilitzables que poden ser utilitzats a les diferents
propostes.

ESPAIS, ELEMENTS CONCRETS/ESPECÍFICS ALS AMBIENTS

ESPAI D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA: MALETES PER CICLE
Dins de cada ambient disposarem d’un espai amb material específic per al desenvolupament
gràfic i plàstic. Alguns d’aquests materials estaran fixes a l’ambient i d’altres els disposarem segons
el que vulguem treballar en aquell moment en funció de les necessitats i dels interessos dels infants.
Per una banda, el material que es guardi de forma fixa dins de l’ambient haurà d’estar
presentat de manera que tot plegat respongui tant a criteris estètics com funcionals.
Per una altra banda, hi hauran uns materials més específics que formaran part d’una maleta
artística que es compartirà amb tot el cicle i que es guardarà en un zona comuna perquè pugui ser
compartida (podem fer extensiva aquesta idea de maletes a altres àmbits). Dins d’aquestes maletes
hi hauran materials molt variats per treballar temes artístics més concrets.
Les propostes artístiques dependran dels materials que nosaltres presentem a partir dels
quals els infants podran expressar-se creant les seves pròpies produccions. Podem disposar de
diferents cavallets o d’un espai on hi hagi prou amplitud pel treball de pintura. Aquests cavallets es
podran compartir amb altres ambients en funció de les necessitats. Caldrà tenir en compte també de
quina manera continuarem fent servir el taller de pintura en relació a la poca mobilitat dels grups
estables.
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ESPAI JOC SIMBÒLIC-TEATRE-TITELLES

Aquest espai estarà format majoritàriament per materials naturals i reals. Dins de cada
ambient es podran crear tots els espais de joc simbòlic que siguin necessaris en cada moment.
Pensem, per exemple, en la creació de minimons amb materials naturals que puguin ser compartits
amb altres ambients en diferents moments.
D’altra banda, pensem també en potenciar dinàmiques teatrals que ajudin a expressar
sentiments, explicar històries i connectar a la vegada amb altres persones. Seria convenient tenir un
armari amb teles i/o objectes que permetin als infants adoptar diferents rols.
També cal que tinguem molt present l’ús de titelles per ajudar als infants en l’expressió de
sentiments i emocions. A més de fomentar la creativitat i la imaginació, aquest recurs pot ser molt
útil per ajudar a verbalitzar preocupacions que hagin pogut quedar amagades.

ESPAI CONTES I LLIBRES DE CONEIXEMENT

Dins dels recursos didàctics de creativitat artística i d’expressió, la literatura i els contes són
materials que podem adequar a les edats dels infants. Les novel·les, contes, poemes, biografies,
diaris personals..., ens poden ajudar a integrar les pèrdues i els canvis quotidians que hem anat vivint
al llarg d’aquest temps des de que es va decretar l’estat d’alarma.
Els llibres de coneixement més científic que puguin tractar temes més mèdics també ens
poden ajudar a apropar-nos a la realitat viscuda des d’una altra mirada.

ESPAI AMB RECURSOS DE CONTINGUTS CONCRETS

La nostra metodologia i plantejaments constructius i significatius serveixen per assolir les
competències bàsiques de l’etapa que ens ocupa. D’aquesta manera, cadascun dels espais estaran
nodrits amb material específic de cada una de les àrees curriculars, tenint en compte cada nivell.
La creació de material per la realització de les diferents propostes és un treball comú que els
i les docents realitzem al llarg del curs tenint en compte les necessitats del grup i el moment
curricular en què es troben. També cal dir que aquestes propostes són adaptades per a poder
apropar-nos a totes les diversitats funcionals del centre.
Per poder aprofundir i utilitzar d’una manera més òptima aquestes propostes centrades en
aquests àmbits curriculars caldrà organitzar cada proposta per àmbits i temàtiques per tal de poder
accedir-hi d’una manera més àgil entre els diferents nivells.
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Cal tenir en compte que moltes propostes estan creades a mà i no és fàcil trobar-les en
format digital; és per això que caldrà trobar la millor manera per crear uns fitxers de consulta per
conèixer les propostes i els objectius que aquestes plantegen.
A cada nivell hi ha un material determinat enfocat a treballar diferents continguts tant de
l’àmbit lingüístic, matemàtic com natural i social.

ESPAI DE CONSTRUCCIONS AMB FIGURES

Sempre hem intentat que aquests espais estiguin preparats per satisfer aquesta necessitat
de construir que tenen els infants i que forma part de l'essència de la nostra espècie.
Oferim als nens i a les nenes construccions de materials diferents, de mides diverses, amb
pesos diferents, que ofereixen alhora gran varietat de possibilitats, com sempre fem i afegim també
materials que puguin provocar un joc simbòlic.
Creiem que l’infant, construint el seu propi escenari físic de joc simbòlic, pot “plasmar” el
seu imaginari, representar la seva fantasia, “donar forma”, ajudant-lo així a representar les seves
vivències i elaborar-les.
És important introduir figures i/o elements que tinguin a veure amb la situació que hem
viscut com poden ser ninos amb mascaretes; ninos que representin metgesses, infermers... elements
d’hospital, etc.

ESPAI QUE ENS PERMET CONSTRUIR UNA NARRATIVA CONJUNTA

Entenem aquest espai com un lloc on hi ha cabuda per a l’expressió més individual de
cadascú que, a la vegada, forma part de la narrativa del grup.
Pensem que és necessari visibilitzar aquests espais i “deixar petjada” ja que venim d’un
confinament que ha suposat un cert “aïllament social” i cal reforçar allò social, acollint més que mai
les vivències individuals dels infants arrel de l’estat d’alarma i del confinament.
Crear espais de construcció d’aquesta narrativa conjunta que tinguin a veure amb vivències i
emocions durant el confinament. Idees:
- “L’ARBRE DELS RECORDS”: microespai dins de l’ambient on hi hagi alguna cosa que
representi un arbre, on poder posar records de persones, vivències, etc.
- “CAPSA DELS RECORDS”: capsa de records on tenim els àlbums de les nostres
famílies.
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- “ALBUM DELS NOSTRES ARBRES GENEALÒGICS”: amb els més grans es pot fer com
a proposta que cadascú faci el seu arbre genealògic que formarà part d’aquest àlbum de
grup.

ESPAI TERRA-NATURA: PORTAR EL FORA A DINS DE L’ESCOLA

Donada la situació actual veiem més important que mai la cura del nostre món i la relació
que tenim amb la mare terra.
(Aquest punt enllaça amb la feina del grup “Diàleg entre l’espai interior i exterior de l’escola” que
trobem a l’annex 4 d’aquest document).
La vivència del confinament ens ha portat a valorar més que mai el benestar que ens aporta
la natura; és per aquest motiu que es proposa:
- Projectar un espai dins dels ambients on quedin recollides les nostres relacions
com a grup-ambient amb l’exterior (imatges, diaris de les sortides, recollida
d’objectes dels diferents espais...) i una part més científica com els ecosistemes, els
cicles de vida i com l’ésser humà pot influir en la pròpia evolució de la Terra i, a la
vegada, en la seva mateixa.
- Cada mes es podria presentar una curiositat o característica del planeta Terra que
podria relacionar-se, de manera globalitzada, amb el que estem treballant als
ambients de primària.
- Al cicle d’infantil, la taula d’estació representa els cicles i els canvis del món
exterior. Aquesta taula està integrada per la fada de cada estació, amb els seus
llibres corresponents i elements naturals.

ORGANITZACIÓ GENERALS DELS ESPAIS DE L’ESCOLA
Aquest punt pot canviar i ampliar-se quan es porti a terme l’organització d’horaris del proper curs. També estem pendents
dels espais de fora de l’escola que hem demanat al Consorci d’Educació per fer exterior amb els infants de cicle mitjà i
superior. Per tant, és una proposta provisional.

Distribució Sales de Psicomotricitat. Educació Infantil i Cicle Inicial
- Psicomotricitat petita per P3: dilluns i dimarts de 12.15 a 13.30h El Niu i dimecres i dijous
de 12.15 a 13.30 La Llavor. Divendres pendent de definir.
- Psicomotricitat Mitjana per P4: dilluns i dimarts de 12.15 a 13.30h L’Obrador i dimecres i
dijous de 12.15 a 13.30h La cova.
- Psicomotricitat Gran per P5: dilluns i dimarts de 12.15 a 13.30h Lumière i dimecres i dijous
de 12.15 a 13.30h Galileu. Està lliure per primària tots divendres sencers i els matins de 9 a 12h.

CURS 2020-2021

46

ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

PLA D'ACTUACIÓ

- Psicomotricitat gran: 1r Omako Basoa dilluns de 9.30 a 11h., 1r Espurna dimarts de 9.30 a
11h., 2n Zaha Hadid dimecres de 9.30 a 11h, 2n Bambolina dijous de 9.30 a 11h.
Ambient exterior infantil
Horaris exteriors: repartim l’exterior gran en dos espais. “Espai Muntanyeta” i “Espai Sorral”.
Els infants de P5 poden sortir a aquests dos espais a fer l’assemblea de 10 a 10.30h.

Ambients
P3 Niu

P3 Llavor

P4 Obrador

P4 La Cova

P5 Galileu

Exterior Sorral

Exterior Muntanyeta

10.30-11.15h

10.30-11.15h

dilluns, dimarts i divendres

dimecres i dijous

10.30-11.15h

10.30-11.15h

dimecres i dijous

dilluns, dimarts i divendres

11.15h-12h

11.15h-12h

dilluns, dimarts i divendres

dimarts i dimecres

11.15h-12h

11.15h-12h

dimecres i dijous

dilluns, dimarts i divendres

12- 12.45h
dilluns, dimarts i divendres

12-12.45h dimecres i dijous
espai lliure estan fent psico a
aquesta hora
12- 12.45h dilluns, dimarts i

P5 Lumiere

12-12.45h

divendres. Espai lliure dilluns i

dimecres i dijous

dimarts a aquesta hora estan
fent psicomotricitat
12.45-13.15h. dilluns, dimarts i

P3 Niu

12.45-13.15h.

divendres. Dilluns i dimarts

dimecres i dijous

baixarà mig grup.L’altre mig
està fent psicomotricitat

P3 La Llavor

P4 La Cova

P4 L’Obrador
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12.45-13.15h.
dilluns, dimarts i divendres

12.45-13.15h. dimecres i
dijous. Baixarà mig grup l’altre
està fent psicomotricitat

13.15 a 13.45h

13.15 a 13.45h.

dilluns, dimarts i divendres

dimecres i dijous

13.15 a 13.45h

13.15 a 13.45h

dimecres i dijous

dilluns, dimarts i divendres
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Taller de Pintura
La projecció i ús d’aquest espai serà definit al setembre combinant la proposta del grup de
treball “Cos, art i moviment”.

CARTELLERIA LAVABOS
Respectant les instruccions que indiquen els moments en què és obligatori el rentat de
mans, als lavabos de totes les plantes es penjaran fotos emmarcades amb mans del món i de
diferents edats on les persones s’estiguin rentant les mans. A principis de setembre aquestes
imatges estaran impreses i emmarcades, llestes per ser penjades.
PENJADORS A LA TERCERA PLANTA
Per tal de respectar les instruccions pel proper curs, els infants de primària han de deixar de
compartir calaixets. Per aquest motiu, el tema dels calaixets quedarà de la següent manera:
- A la primera planta tot queda igual (Educació Infantil).
- A la segona planta es baixaran els mobles dels calaixets de la tercera planta, excepte els
grans que continuen per sisè.
- A la tercera planta: sisè queda igual amb els mobles grans i per 3è i 4t fem una proposta
de penjadors per posar-hi una bossa per cada infant on hi podrà posar les seves
pertinences.
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OBSERVATORI D’INDICADORS D’ALARMA
A l’Annex 6 adjuntem el document complert d’aquest grup de treball amb les reflexions fetes per tal de concretar aquestes
actuacions.

OBSERVATORI D’INDICADORS D’ALARMA
INTRODUCCIÓ GENERAL
Durant el temps que hem estat a casa degut a l’estat d’alarma produït per la COVID-19 els
infants i les seves famílies s’han vist obligats i obligades a estar confinats i confinades a casa sense
poder gaudir de la seva vida social, de la relació amb l’entorn exterior ni dels beneficis de la relació
amb la natura, i també han estat limitats de la seva mobilitat habitual i, en conseqüència, de la
relació amb el propi cos.
El fet que alguns dels i de les nostres alumnes s’hagin vist afectats i afectades per pèrdues
de persones properes de les que no han pogut acomiadar-se comports que encara es trobin en un
procés d'elaboració del seu dol. Altres factors relacionats amb canvis en l’estructura familiar com han
estat la pèrdua de feina dels progenitors, l’augment de la pobresa, la tensió intrafamiliar (o
violència)... han generat patiment als progenitors i, de retruc, als infants. Tots això ha provocat canvis
a la seva vida tant a nivell cognitiu com a nivell emocional, corporal i relacional, tal i com es concreta
a les instruccions pel curs 2020-2021, dins de l’estudi “La salut de la infància confinada”:
«el nivell educatiu dels progenitors determina clarament els hàbits de salut durant el confinament,
les condicions dels habitatges on viuen el confinament són pitjors entre els nens i nenes de llars amb
més dificultats econòmiques i que gairebé la meitat de la població infantil ha vist deteriorada la seva
salut emocional durant el confinament, segons els seus progenitors».
A continuació presentem un protocol de detecció de factors de risc que poden presentar els
nostres infants. La finalitat d’aquest document és poder perfilar al màxim l’acompanyament que des
de l’escola es pot oferir a cada nen o nena. Cal ser objectius i objectives en aquest procés, observar
cadascuna de les individualitats i establir les mesures més adients en cada cas o situació.
El document que s’adjunta a continuació també inclou algunes mesures d’intervenció dins
del Pla d’Acció Tutorial. El tutor o la tutora tenen un paper imprescindible en tot aquest procés de
cura de l’infant i és la persona que ha de crear situacions d’escolta a les vivències personals i donar
un espai on cada alumne o alumna pugui expressar i simbolitzar els fets viscuts. Només allò que es
pot representar -amb la paraula, mitjançant el joc, a través de l’art...- té una funció “sanadora”.
DIES PREVIS A L’INICI DEL CURS ESCOLAR 2020-2021
Durant els dies previs a l’inici del curs escolar (14 de setembre) els tutors i les tutores
convocaran als infants i a les famílies que consideren que poden necessitar més ajuda tenint present
la informació obtinguda durant el confinament del curs acadèmic 2019-2020. Aquest primer
contacte té com a objectiu iniciar el restabliment del vincle afectiu amb l’adult o l’adulta i amb
l’entorn físic.
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Durant aquests temps també es realitzarà un traspàs d’informació entre tutors i tutores (en
aquells grups on hi hagi un canvi de tutoria) seguint la recollida d’informació que es concreta al
següent quadre:

RECOLLIDA D’INFORMACIÓ TEMPS PASSAT
(es tracta de fer un breu recull de la informació que hem rebut
durant el temps de confinament del curs 2019-2020)

OBSERVACIONS A
DESTACAR
(cal deixar constància dels
indicadors més rellevants)

- S’han produït canvis en l’actitud de l’infant?
- Ha participat de videotrucades amb altres infants? O en petit grup?
- Ha mantingut contacte amb familiars?
- A nivell emocional, quina ha estat l’emoció predominant durant aquest temps?
- Com ha estat la regulació emocional? S’han produït regressions?
- S’ha mostrat més depenent?

També serà necessari recollir la informació que es tenia de cada Infant fruit dels indicadors
de risc de les graelles omplertes a finals del curs acadèmic 2018-2019 i que especifiquem al quadre
següent:

RESUM DELS INDICADORS DE RISC DEL CURS 2018-2019

S’HAN PRODUÏT CANVIS EN ELS INDICADORS
DURANT EL CONFINAMENT. QUINS?
(ompliu aquest apartat si s’han concretat mesures
extraordinàries durant el temps de confinament)

FACTORS EMOCIONALS I AFECTIUS
FACTORS DE DESENVOLUPAMENT I ESTAT FÍSIC I DE SALUT
FACTORS COGNITIUS I D’APRENENTATGE
VALORS SOCIALS, LÍMITS I CONTENCIÓ A L’ESCOLA
FACTORS SOCIALS I FAMILIARS OBSERVATS
FACTORS D’AUTONOMIA PERSONAL

ACOMPANYAMENT I RECOLLIDA D’INFORMACIÓ DURANT EL CURS 2020-2021
OBSERVACIÓ
Durant el curs 20-21 hem d’estar molt atents i atentes als canvis que es puguin anar donant
en els infants als què acompanyem diàriament. En aquells casos en què s’observin “CANVIS
PREOCUPANTS”en l’actitud dels infants que acompanyem s’haurà d’omplir la següent informació:
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MOLT HABITUAL

HABITUAL

ESPORÀDIC

MOLT HABITUAL

HABITUAL

ESPORÀDIC

MOLT HABITUAL

HABITUAL

ESPORÀDIC

MOLT HABITUAL

HABITUAL

ESPORÀDIC

MOLT HABITUAL

HABITUAL

ESPORÀDIC

- L’Infant parla del temps viscut.
- Es mostra insegur o insegura davant dels imprevistos.
- Plora amb facilitat.
- Està més sensible.
...

FACTORS DE DESENVOLUPAMENT I
ESTAT FÍSIC I DE SALUT
-Manifesta trastorns alimentaris. Dina bé? Es mostra amb
desgana?
-Respecte a la son, s’ha donat algun canvi respecte a
abans del confinament.
-Mostra cansament, somnolència.
...

FACTORS COGNITIUS I D’APRENENTATGE
-Li costa concentrar-se.
-Ha perdut motivació per la lectura (abans si que la tenia)
-Ha perdut aprenentatges que ja tenia assolits.
...

VALORS SOCIALS, LÍMITS I CONTENCIÓ A L’ESCOLA
- Entra sovint en conflicte amb els adults o les adultes.
-Entra sovint en conflicte amb els i les iguals.
-Comparteix jocs, rutines, espai amb un grup reduït
d’infants.
...

FACTORS SOCIALS I FAMILIARS OBSERVATS
-La família està treballant.
- S’ha produït la mort d’algun familiar proper al llarg
d’aquest temps. Es mostra tranquil o tranquil·la, o prou
bé, en parlar-ne.
- Evita parlar de la seva família, del seu entorn proper.
...
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HABITUAL

ESPORÀDIC

- Es mostra descuidat o descuidada amb el seu aspecte
personal (abans del confinament no passava).
- No té cura dels objectes personals o està massa
pendent dels objectes personals.
- Mostra regressions en els hàbits d’autonomia personal
(rentar-se les mans sol o sola, anar al lavabo, esmorzar,
tenir cura dels objectes personals...)
...

DETECCIÓ
Després d’omplir els quadres anteriors, en els casos on es detectin alguns indicadors de risc,
caldrà seguir el procediment següent per acompanyar als infants:
- La persona tutora inicia l’observació i detecta algun indicador greu.
- La persona tutora traspassa la informació a la Cap d’Estudis i estableixen
conjuntament mesures d’intervenció comunes.
En aquestes mesures d’intervenció comunes, s’ha de tenir present:
- Treball coordinat amb l’equip de mestres. Si es creu convenient s’organitza un cicle
per parlar d’aquests infants.
- Informar a la família i compartir impressions sobre l’infant. Es pot realitzar una
entrevista amb la família per intercanviar informació i compartir les mesures iniciades
amb l’alumne o l’alumna des de l’escola.
- Si després d’un temps (un mes aproximadament) s’observa una evolució positiva,
es continua amb les mesures preses fins al moment. En cas contrari, es derivarà el
cas a la CAD on es decidirà, conjuntament, la derivació a serveis externs.
- Es torna a fer una entrevista amb la família per compartir les mesures que s’han
consensuat des de la CAD.
- Si es creu necessari, es torna a fer coordinació amb l’equip de mestres per
compartir les mesures.

INTERVENCIÓ
El tutor o la tutora, tal i com es fa constar al Pla d’Acció Tutorial, serà l’encarregat o
l’encarregada principal de detectar i iniciar la intervenció amb els i les alumnes en situació
desfavorida o de risc. Cal tenir present que la persona referent és l’encarregada de provocar
situacions d’apropament i comunicació amb els nens i les nenes a qui acompanya.
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A continuació detallem algunes propostes d’intervenció concretes per a dur a terme amb el
grup classe amb la finalitat de fer una intervenció acurada amb tots els infants i, en especial, amb
aquells que es mostren susceptibles degut a la situació de la COVID-19.

ACOMPANYAMENT MÉS ENLLÀ DE LA PARAULA

LES ASSEMBLEES
- Escolta i expressió empàtica. L’adult o adulta escolta amb atenció allò que comparteixen
els infants. A partir del to de veu i del posat corporal dels nens i de les nenes, l’adult o l’adulta pot
fer el retorn del missatge que l’infant sembla que vol compartir.
-L’escolta i l’expressió emocional. Escolta activa del missatge que l’infant comparteix amb la
resta del grup. La persona adulta ha de poder observar física, emocional i racionalment als infants i
escoltar i gestionar allò que l’alumne o l’alumna transmet partint de les pròpies experiències.
- La narració de l’adult o l’adulta: el tutor o la tutora comparteix amb els infants moments
importants de la seva vivència durant el confinament.
- Foto-paraula: que et suggereix? Algunes fotografies representatives de diferents moments
viscuts durant el temps de confinament poden ser la provocació per a poder obrir el tema, compartir
el moment emocional, les vivències individuals, etc.
POESIA I RIMES ( Tamara Chubarovsky) a l’assemblea: crear situacions per a fer present a
cadascun dels infants com a membre important de l’ambient. Mitjançant el llenguatge poètic, l’adult
o l’adulta es pot apropar amb tendresa cap als infants, dedicar-los una mirada, un gest, un somriure.
Tot això fa que cada infant es senti mirat i cuidat.
SOCIOGRAMES: constitueixen un instrument eficaç per a conèixer les relacions socials
internes que es produeixen a l'ambient i que, a primera vista, poden passar desapercebudes per al
professorat. Els models de sociogrames que presentem són per infants de P5 fins a 6è.

AUTOAVALUACIÓ I AUTOCONSCIÈNCIA: a partir de diferents eines es fa partícip a
l’infant del seu procés d’aprenentatge posant especial atenció a les dinàmiques i relacions entre els
infants.

MATERIAL ESPECÍFIC PER TREBALLAR EL DOL: LLIBRES, CONTES I VÍDEOS ESPECÍFICS.
Els contes son una eina molt valuosa que permeten la simbolització de les emocions dels infants a
través dels seus personatges. Tal i com diu Isabel Rodríguez en el document «Els contes
tradicionals», Si defensem que l’aprenentatge ha de ser vivencial, el món fantàstic i màgic és la millor
forma que tenim els adults d’apropar-nos a la vivència interna que té l’infant de sí mateix.
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SIMBOLITZAR EL DOLOR O EL MALESTAR: els ambients hauran de disposar de material
divers que faciliti la simbolització emocional.

CURES QUOTIDIANES: l’adult o l’adulta s’ha de mostrar disponible pels nens i per les
nenes a qui acompanya, transmetent recolzament i afecte... És per això que s’ha de parar especial
atenció a com ens relacionem amb ells i elles.
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Consideracions generals

En primer lloc cal destacar que el present pla d’actuació està subjecte a les indicacions
que anem rebent del Departament d’Educació i del Consorci d’Educació de Barcelona; per tant,
aquesta proposta que ens orientarà al llarg del curs 20-21 podria ser modificada en cas de noves
normatives o noves instruccions de l’administració educativa. En aquests darrers mesos d’incertesa
s’ha constatat que la presa de decisions en qualsevol àmbit social no ha estat una tasca fàcil.
Qualsevol decisió ha estat objecte d’avaluació constant i permanent i allò que ara pot semblar
raonable en un moment determinat, pot resultar anacrònic al cap d’uns dies o d’unes setmanes.
Com sabem, la situació actual és canviant. De moment, però, redactem aquesta proposta
atenent a la normativa actual de comunicats, instruccions, decrets, orientacions i recomanacions dels
Departaments d’Educació i de Salut:
(Curs 2020-2021. Mesures d'organització del Departament d’Educació)
- Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres escolars
(24.08.2020)
- Protocol de gestió de casos de COVID 19 als centres educatius (13.08.2020)
- Aclariments per als centres públics de titularitat del Departament d'Educació en el curs 2020 2021 (30.07.2020)
- Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels centres educatius per al curs
2020-2021 (09.07.2020)
- Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia
(03.07.2020)
- Instruccions per al curs 2020-2021 dels centres educatius de Catalunya (30.06.2020)
- Pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament d'Educació en el marc de l'etapa
de represa (08.07.2020)
- Pla de contingència i reincorporació progressiva del Departament d'Educació (02.06.2020)
- Pla de contingència del Departament d'Educació, que estableix les mesures organitzatives i es
concreten, en l'annex, els serveis bàsics o estratègics departamentals (actualització 05.05.2020)
- Nota informativa en relació amb l'apartat 2.2 de la Instrucció 1/2020, de 12 de març, sobre
mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació als centres i serveis del Servei
d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2 (07.04.2020)
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- Instrucció 1 /2020 , de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives
d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del coronavirus
SARS-CoV-2 (12.03.2020 )

Els documents de centre de l’Escola Congrés-Indians també han orientat i han estat un
marc de referència fonamental per tal de concretar i definir el present pla d’actuació: https://
escolacongresindians.com/descarrega-documents/

CURS 2020-2021

56

ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

PLA D'ACTUACIÓ

Principis bàsics de seguretat i higiene a l’escola
Segons la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la
infecció per SARS-CoV-2 els dos pilars en el moment actual de control de la pandèmia són la
disminució de la transmissió del virus i l’augment de la traçabilitat dels casos.
Grups de convivència i socialització estables de l’escola
Des de l’inici del curs 2020-2021 proposem grups de convivència estables respectant les
ràtios establertes pel Departament d’Educació amb l’objectiu de reconèixer de forma fàcil la
traçabilitat de possibles casos que es puguin donar al llarg del curs. Es tracta de grups estables
d’alumnes, amb el seu tutor o la seva tutora, i en el marc dels quals es produeix la socialització de les
persones que l’integren. Formaran part d’aquests grups estables altres docents o personal de suport
i d’educació inclusiva si la major part de la seva jornada laboral transcorre en aquest grup.
Tal i com contemplen les instruccions del Departament d’Educació “Es tracta, per tant,
d’un grup de persones que tenen una relació propera i molt quotidiana. Això permet que, junt amb
les evidències creixents sobre el poc paper d’infants i joves en la propagació de l’epidèmia, no sigui
necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 metres (o la
superfície equivalent de seguretat de 2,5 metres quadrats) ni lús de mascareta, en aquests grups de
convivència estables. En aquestes condicions, des d’un punt de vista de salut, té molta més
importància centrar els esforços organitzatius en garantir l’estabilitat i estanquitat d’aquest grup,
amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas en fixar el nombre d’integrants
del grup. En el cas que terceres persones s’hagin de relacionar amb aquests grups (docents i altres
professionals de suport educatiu) o en cas que diferents grups s’hagin de relacionar entre si, s’han de
complir rigorosament les mesures de protecció individual, especialment el manteniment de la
distància física de seguretat d’1,5 metres i, quan no sigui possible, l’ús de mascareta”. Tot i així,
tenint en compte noves instruccions publicades pel Departament de Salut durant el mes d’agost de
2020, “si les condicions epidemiològiques ho requereixen, els nens i les nenes a partir de 6 anys
també hauran de dur mascareta a l’aula”.
Com a novetat en relació al Pla d’Actuació provisional destacar que tot el personal que no
formi part del grup estable, haurà de portar mascareta en tot moment (agost de 2020).
Per tant, atenent a aquesta instrucció, a l’escola hem optat per mantenir els mateixos grups
de referència que han conformat el grup classe des de l’inici de l’escolaritat i els mestres i les
mestres especialistes que intervinguin en diferents grups, així com altre personal del centre, hauran
d’entrar a les aules amb mascareta. Tot i així, es definiran equips de cicle amb l’objectiu de
minimitzar el màxim possible el nombre d’especialistes que entraran a diversos grups estables.
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Al mateix temps, caldrà tenir en compte que l’organització de l’aula d’un grup estable ha
d’assegurar, en la distribució de l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’un metre.
Segons el PROCICAT, una de les mesures més efectives per a preservar la salut dels infants
així com del personal docent d’aquest grups estables és la higiene de mans. Per aquest motiu es
requerirà que tots els membres del grup i tot el personal de l’escola es renti les mans:
- A l’arribada i a la sortida del centre educatiu
- Abans d’entrar a l’aula i al sortir.
- Abans i després d’anar al lavabo.
- Abans i després de les diferents activitats (també de les activitats a l’exterior).
- Abans i després d’esmorzar i de dinar.
L’escola vetllarà per l’existència de punts de rentats de mans amb el material necessari
(entrada, aules i lavabos). En els cas dels infants serà sabó neutre i tovalloletes de paper d’un sòl ús,
així com gel hidroalcohòlic si es considera necessari en moments determinats (el gel hidroalcohòlic
és d’ús voluntari pels infants).
Totes les aules disposaran d’un dispensador manual de gel hidroalcohòlic per al personal
docent que accedeixi a l’aula i per aquells infants que en vulguin fer ús.
Ús de mascaretes
Cada infant haurà de portar la seva pròpia mascareta de casa. Ha de ser una mascareta
higiènica amb compliment de la norma UNE, i serà obligatòria a les entrades i sortides de l’escola
(obligatòria per totes les persones adultes i pels infants de primària, i molt recomanable pels infants
d’educació infantil). La mascareta ha d’anar marcada amb el nom i cognoms i cal portar un recipient
per guardar-la al calaixet i una ronyonera per guardar-la quan no s’estigui a l’ambient de referència i
els infants se l’hagin de treure. Cada infant també haurà de tenir al seu calaixet individual alguna o
algunes mascaretes de recanvi.
Dins de l’aula, la mascareta serà voluntària excepte en les situacions descrites anteriorment,
en què la situació de l’epidèmia requereixi l’us de mascareta per part de tots els infants de primària i
adults durant tota la jornada. Si en moments els infants han d’estar en algun espai amb infants
d’altres grups (que es procurarà evitar) la mascareta serà obligatòria per totes les persones que
estiguin dins de l’espai, infants i persones adultes.
En els passadissos i lavabos, tant infants com adults hauran de portar mascareta (obligatòria
per tots els infants de primària i molt recomanable pels d’educació infantil). D’aquesta manera, els
infants podran anar al lavabo quan ho necessitin i evitarem haver de concretar franges horàries per
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anar al lavabo de manera estructurada. En cas que una família d’educació infantil opti perquè el seu
infant no faci servir mascareta, aquest infant no podrà anar al lavabo lliurement i haurà de ser
acompanyat per una persona adulta que garanteixi que en el moment en què va al lavabo, no
coincideixi amb cap infant d’un altre grup estable. Tot i així, des de l’escola recomanem l’ús de
mascareta de manera que els infants d’infantil puguin anar al lavabo sense necessitat de “control”
d’un adult o adulta, i sense necessitat de ser acompanyats (com sabeu, no és una actuació que es
dugui a terme a l’escola, la d’acompanyar als infants al lavabo ni anar-hi de manera estructurada en
moments preestablerts).
Ús de mascareta:
Col·lectiu

Indicació

Tipus de mascareta

-No obligatòria (molt recomanable a les
entrades i sortides de l’escola).
Educació Infantil
- Recomanable per anar al lavabo i així
afavorir l’autonomia de l’infant.

Educació Primària

-No obligatòria si s’està amb el grup de
convivència dins de l’aula, excepte en els
moments en què l’evolució de la
pandèmia indiqui que és obligatòria
durant tot el dia, inclús dins de l’aula del
grup estable.
-Obligatòria a les entrades i sortides de
l’escola.
-Indicada fora del grup quan no es pugui Higiènica amb compliment de la norma
mantenir la distància d’1,5 metres.
UNE

Personal docent i no docent

-Recomanable en els grups estables i
obligatòria tot el dia en el moment en
què l’evolució de la pandèmia ho
requereixi.
-Obligatòria pel personal quan imparteix
classes a diferents grups, quan no
formen part del grup de convivència
estable i no es pugui mantenir la
distància d’1,5 metres.
-Obligatòria a les entrades i sortides de
l’escola i sempre que es surti del grup
estable en el cas dels mestres tutors o
tutores.

Es faran excepcions en l’ús de mascareta en aquells infants o adults que, per prescripció
mèdica, es contraindiqui el seu ús. Caldrà que la família aporti a la direcció del centre un certificat
mèdic amb aquesta contraindicació. En casos excepcionals d’infants que per singularitats
específiques no puguin sostenir portar mascareta (infants amb NEE, infants NESE, etc.), s’acordarà
amb la direcció que puguin prescindir de la mascareta en els moments en què és obligatòria per la
resta d’infants.
Cada família haurà de portar una bosseta de roba o de paper (preferiblement que no sigui
de plàstic), que estarà al calaixet, perquè l’infant pugui guardar-hi la mascareta en els moments en
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què no l’hagi de fer servir. La família serà la responsable de la higiene de la mascareta, de la bosseta
de roba o de paper i del canvi regular de mascareta o neteja de la mateixa. També caldrà que cada
infant tingui una ronyonera al seu calaixet per tal de posar-hi la mascareta quan estigui a espais
exteriors i necessiti treure-se-la (per exemple, per fer educació física, psicomotricitat, etc.) Les
mascaretes de l’infant han de portar el seu nom.
Les famílies de Cicle Mitjà i Cicle Superior, que com a norma general no accediran a l’escola
en les entrades i sortides, hauran de recordar als seus fills i a les seves filles que prenguin la
mascareta i la bosseta de roba o de paper a casa quan calgui netejar-la o canviar-la.
Requisits per accedir a l’escola
- Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre o febrícula, tos,
dificultat per respirar, mal de coll, congestió nasal, vòmits o diarrees, mal de cap, malestar o dolor
muscular) o amb qualsevol altre quadre infecciós.
- Tampoc hi pot accedir cap persona que està en aïllament per ser positiu de COVID-19, que
està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19, que conviu amb
una persona diagnosticada de COVID-19 o que està en aïllament preventiu per ser contacte estret
d’un positiu per COVID-19.
En cas que l’infant presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui
augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2, es valorarà de manera
conjunta (amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència), les implicacions a
l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.
Malgrat l’evidència és escassa, es consideren malalties de risc per complicacions de la
COVID-19:
- Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport respiratori.
- Diabetis mal controlada.
- Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple, aquells infants que precisen
tractaments immunosupressors).
- Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.
- Malalties cardíaques greus.
En el cas del personal docent i no docent de l’escola que tingui contacte amb els infants, les
persones de risc elevat de malaltia greu per coronavirus seran avaluades pel servei de prevenció
de riscos laborals de titularitat del centre per valorar si poden estar en contacte amb els infants.
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Control de símptomes
Tal i com contempla la normativa del Departament d’Educació, les famílies han de fer-se
responsables de l’estat de salut dels seus fills i de les seves filles. A l’inici del curs 2020-2021,
signaran una declaració responsable a través de la qual:

- Faran constar que són coneixedores de la situació actual de pandèmia amb el risc que això
comporta i que, per tant, s’atendran a les mesures que puguin ser necessàries en cada
moment.
- Es comprometen a no portar l’infant al centre educatiu en cas que presenti
simptomatologia compatible amb la COVID-19 o l’hagi presentat en els darrers 14 dies i a
comunicar-ho immediatament a les persones responsables del centre educatiu per tal de
poder prendre les mesures oportunes.
La família no podrà portar l’infant a l’escola en cas que presenti algun o alguns dels
símptomes descrits anteriorment: febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, congestió nasal, mal
de coll, mal de panxa, vòmits, diarrea, malestar, dolor muscular… En cas que a casa alguna altra
persona que estigui en contacte amb l’infant presenti algun o alguns d’aquests símptomes, l’infant
no podrà assistir a l’escola.
Al mateix temps, en cas de presentar algun d’aquests símptomes, també caldrà avisar a
l’escola trucant per telèfon o escrivint un correu electrònic i la família s’haurà de posar en contacte
amb l’equip de pediatria o de capçalera, o trucar al 061.
Les famílies són les responsables de vigilar diàriament l’estat de salut dels seus fills i de
les seves filles, prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar al centre educatiu. En el
cas que el fill o la filla tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la COVID-19,
no podrà assistir al centre.
A l’arribada a l’escola, una vegada l’infant estigui dins del seu grup estable, se li
prendrà la temperatura (ho farà la persona tutora). La temperatura es prendrà amb un
termòmetre d’infrarojos sense contacte, que sempre s’enfocarà a la part interior del canell (mai
al cap).
Neteja, desinfecció i ventilació
L’escola ha de disposar d’una planificació de ventilació, neteja i desinfecció adaptada a les
característiques del centre. La ventilació és una de les principals mesures de prevenció de contagis
en espais interiors.
El pla de neteja, desinfecció i ventilació que l’escola seguirà per aquest curs 2020- 2021 ha
estat adaptat a les característiques i recursos dels què disposa el centre.
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Totes les aules seran ventilades abans de l’entrada de l’alumnat, a la sortida i cada dues
hores, durant 10 minuts cada vegada. Sempre que sigui possible, es deixaran les finestres obertes
quan el grup estigui dins de l’ambient. També es recomana tenir la porta oberta el màxim temps
possible.
Per tal de dur a terme la ventilació, neteja i desinfecció de l’escola s’activarà el protocol de
planificació que contemplen les instruccions del Departament d’Educació en el seu annex 2.
Pel que fa a les zones d’exteriors, són considerades espais de baix risc de transmissió de la
COVID-19. Per aquest motiu s’aconsella l’ús d’aquests espais per a totes aquelles activitats que es
puguin dur a terme a l’aire lliure. En aquest sentit, des de l’escola s’han planificat moltes estones
d’exterior per afavorir el compliment d’aquesta recomanació.
Per la neteja i desinfecció dels espais exteriors es seguiran les indicacions establertes en el
document “Neteja i desinfecció en espais exteriors de concurrència humana”.
Promoció de la salut i el suport emocional
La situació de confinament i la pandèmia que han viscut els infants durant els darrers mesos
poden haver tingut conseqüències emocionals. Just a l’inici del confinament, l’equip directiu vam
elaborar un escrit amb la voluntat de prevenir el màxim possible la situació que se'ns presentava. Tot
i així, en aquell moment no sabíem que la situació de confinament i gravetat de la pandèmia seria
tant considerable (accés al document publicat a la web de la nostra escola “Com ajudar als infants a
transitar i tanscendir el confinament” - https://escolacongresindians.com/wp-content/uploads/
2020/06/Com-ajudar-als-infants....pdf).
També pot ser necessari adaptar-se a les diferents situacions de l’alumnat en relació als
aprenentatges adquirits durant els mesos de confinament. La tornada a l’escola representarà una
bona oportunitat per detectar i abordar situacions no resoltes.
Per aquest motiu, un dels grups de treball ha centrat la seva tasca en el període de
retrobament (tornada a l’escola) i reconstrucció, reflexions i actuacions que us hem detallat a l’inici
d’aquest document. Totes les actuacions elaborades pels diferents grups de treball han estat
presentades al present document, dins de l’apartat “El punt de partida… pluralitat de veus i
lideratge horitzontal i compartit”.
Gestió de casos
La persona responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 a l’escola és la
directora del centre; serà la responsable de vetllar per informar i conscienciar a la comunitat
educativa de la importància i necessitat que els infants no assisteixin a l’escola si tenen símptomes
compatibles amb la COVID-19, així com a totes aquelles persones de l’equip i infants que es trobin
en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o es trobin en període de quarantena domiciliària per
haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.

CURS 2020-2021

62

ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

PLA D'ACTUACIÓ

Les Instruccions del Departament d’Educació destaquen que la detecció precoç i el seu
aïllament és una de les mesures més importants per mantenir el centre segur i preservar al màxim
l’assoliment dels objectius educatius i pedagògics del centre. Per tant, la direcció del centre vetllarà
perquè tots els membres de la comunitat coneguin i respectin aquest protocol de detecció i actuació
d’un possible cas de COVID-19 al centre.
La gestió de casos a l’escola es durà a terme tal i com s’indica al document del Departament
d’Educació “Gestió de casos COVID-19 als centres educatius”, publicat el 13 d’agost de 2020.

Protocol de detecció i actuació d’un possible cas de COVID-19
Si es presenta la sospita de que un alumne o una alumna, o un membre del personal
docent o no docent presenta símptomes compatibles amb la COVID-19:
- Es portarà a la sala de mestres.
- La persona que l’acompanya s’haurà de desinfectar a consciència les mans.
- La persona que es faci càrrec de la persona que presenta simptomatologia
compatible amb la COVID-19 i s’ha d’equipar amb l’equip d’EPI preparat a direcció per
atendre a aquests casos (mascareta quirúrgica, pantalla facial i guants).
- A la persona que presenta símptomes se li posarà una mascareta quirúrgica (de l’equip
d’EPI facilitat pel DEGC), se li desinfectaran les mans i se li posaran guants.
- La direcció del centre es posarà en contacte amb la família per tal de que vingui a buscar
l’infant el més aviat possible.
- Si la persona amb símptomes presenta un quadre greu (febre molt alta o dificultats
respiratòries) també ens posarem en contacte amb el 061.
- La direcció del centre es posarà en contacte amb el Consorci d’Educació i notificarà la
incidència.
- La família és l’encarregada de contactar amb el seu CAP de referència per valorar la
situació i fer les actuacions necessàries. Si el CAP considera oportú fer una PCR per
SARS-CoV-2, tant l’infant com la seva família hauran de restar en aïllament domiciliari fins
conèixer el resultat.
Mentre no es confirmi la sospita d’un possible cas positiu, l’activitat del centre o del grup
estable continuarà amb normalitat a l’espera del resultat. Per tant, el grup no ha de fer aïllament
preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la prova del possible cas. Tampoc els i les
familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos i incloses els germans o les germanes).
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Durant l’espera d’aquest resultat, la persona tutora haurà d’anar preparant tot el material necessari
que els infants haurien de prendre a casa en cas que es confirmés el possible positiu i que el grup
hagués de ser confinat durant uns dies. També és necessari parlar amb el grup del possible escenari
de confinament per tal que la no assistència a l’escola durant un temps no els vingui d’imprevist i
hagin pogut preparar, com a grup, aquest temps de confinament i de tancament simbòlic i temporal.
Una vegada es conegui el resultat:
- En cas de que el resultat sigui positiu és Salut Pública l’encarregada de comunicar
aquesta situació al Consorci d’Educació perquè s’activi la gestió de la identificació, aïllament
i seguiment dels contactes estrets. En aquest cas, seran les autoritats sanitàries competents
les encarregades de decidir les mesures que cal prendre al centre educatiu. En aquest cas,
l’escola haurà d’elaborar un protocol que contingui la següent informació: nom de l’infant,
dia i hora de la detecció, explicació del protocol seguit i observacions (incloure el nom de la
persona que ha fet les actuacions i el nom del o de la familiar que l’ha vingut a buscar),
persona de salut amb qui es manté el contacte i centre d’atenció primària, i persona referent
del centre pels contactes amb salut (mantindrà el contacte amb salut i farà seguiment del
cas).
Atenent a les darreres instruccions del Departament d’Educació publicades a l’agost de 2020, tenint
en compte que tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, tot el grup serà
sotmès a una prova PCR i, independentment del resultat, haurà de romandre a casa en aïllament
domiciliari durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas positiu.
En cas d’aïllament d’un grup estable, i que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació
es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.
La persona que ha resultat positiva (i no ha requerit ingrés hospitalari) ha de mantenir l’aïllament
domiciliari durant almenys 10 dies des de l’inici dels símptomes i fins que hagin passat 72 hores des
que no té cap símptoma - per recomanació de la OMS-. No és necessària la realització d’una PCR de
control.
- En el cas de que el resultat sigui negatiu, l’alumne o alumna no es podrà incorporar al
centre fins que el símptomes manifestats no hagin remès o en un mínim de 24h.
En qualsevol cas, l’escalada de decisions en relació al tancament de l’activitat
presencial en un grup classe o del centre en general serà el resultat de la valoració sobre el terreny
per part de l’autoritat sanitària.
A mode orientatiu, els motius pels quals es podria decretar una quarantena i/o tancaments
parcial o total de l’escola serien:
- Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable: tot el grup de
convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la
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quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el
cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva
presencial per aquest grup.
- Cas positiu en dos membres no convivents que pertanyen a dos grups de convivència
diferents d’un mateix espai (un edifici, un torn, una planta d’un edifici …) : tot el grup de
convivència estable pot tenir consideració de contacte estret, per tant, i depenent de la
valoració de vigilància epidemiològica, es podria plantejar la quarantena dels grups de
convivència d’aquell espai, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb
vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, interrupció de l’activitat lectiva presencial en
l’espai afectat, també durant 14 dies.
- Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de
convivència en diferents espais: tot el grup de convivència estable té consideració de
contacte estret, per tant s’hauria de plantejar la quarantena dels grups de convivència
afectats, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de
nous casos. A més, és podria plantejar la interrupció de l’activitat presencial del centre
educatiu, també durant 14 dies.
Qualsevol vulneració dels principis bàsics de seguretat i higiene de l’escola que es descriuen
en aquest pla serà considerada una falta greument perjudicial per a la convivència en el centre i
implicarà, com a mesura preventiva, la no possibilitat de l’infant d’assistir al centre.
13
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Organització de centre
Atenent a les instruccions que dicten els Departaments d’Educació i Salut, l’escola fixarà
tres supòsits:
Presencialitat: atenent als criteris fixats per les Instruccions per al curs 2020- 2021 dels
centres educatius de Catalunya, els centres, en l’exercici de la seva autonomia, hauran de buscar
fórmules organitzatives durant tot el curs 2020- 2021, que garanteixin la màxima presencialitat de tot
l’alumnat.
Confinament parcial: en el cas de produir-se un brot del virus localitzat en algun moment del
curs, es consideraran hipotètics escenaris de virtualitat, en algun agrupament d’alumnes.
Tancament del centre: si les autoritats sanitàries així ho disposen, l’acció educativa s’haurà
de garantir des del primer dia de confinament.
Actuacions concretes de l’escola
Presentem un resum d’algunes actuacions que han estat explicitades en altres apartats del
Pla d’Actuació o que concretarem més endavant, als següents apartats:
1. Al lavabo no es podrà veure aigua directament de l’aixeta. Els infants han de portar una
ampolla d’aigua (reutilitzable estil cantimplora) que han de tenir al seu calaixet individual. Per tant,
de cara al proper curs traurem els gots individuals que els infants tenen a l’ambient per evitar
possibles confusions que comportin que algun infant faci ús del got d’algun altre infant. L’ampolla
d’aigua individual també es farà servir durant l’àpat a l’espai de migdia.
2. La bosseta de l’esmorzar es guardarà al calaixet individual de cada infant a l’arribada a
l’escola. Aquest curs no farem servir la cistella col·lectiva d’esmorzars on deixàvem les bossetes a
l’arribada a l’escola.
3. El tovalló de l’hora de menjador es guardarà al calaixet individual de cada infant.
4. Tots els infants (d’infantil i de primària) hauran de posar-se la mascareta per anar al lavabo.
5. Cada infant ha de tenir un recipient (de paper o de roba) al calaixet per guardar-hi la
mascareta, així com un altre recipient amb alguna o algunes mascaretes de recanvi.
6. Cada infant ha de tenir al calaixet una ronyonera per guardar la mascareta en cas d’haverse-la de treure en moments en què no està a l’aula (per exemple, a l’estona de treball del cos,
psicomotricitat, etc.) Com que el desplaçament fins a l’espai on es faci aquesta activitat requerirà l’ús
de la mascareta, necessitem aquesta ronyonera per poder-la guardar durant l’activitat.
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7. A l’arribada a l’escola, una vegada l’infant estigui dins del seu grup estable, se li prendrà
la temperatura (ho farà la persona tutora). La temperatura es prendrà amb un termòmetre
d’infrarojos sense contacte, que sempre s’enfocarà a la part interior del canell (mai al cap).
8. El proper curs 2020-2021, l’espai familiar no estarà en funcionament amb la finalitat
d’evitar la presència dins de l’escola de familiars de diferents grups estables, en espais petits i
tancats. Per tant, tampoc serà un espai perquè les famílies dinin amb els seus infants al migdia.
9. Les famílies podran venir a l’escola a celebrar els aniversaris dels seus infants, però no
podran portar menjar per compartir amb la resta del grup. Per tant, els dies d’aniversaris cada infant
haurà de menjar el seu propi esmorzar.
10. Tots els infants de primària han de portar un estoig i una carpeta. El material de l’estoig
el proporcionarem des de l’escola. La carpeta ha de ser sense separadors pels infants de 1r a 4t, i
amb separadors pels de 5è i 6è.

Calendari escolar i horari per al curs 2020-2021
El curs 2020-2021 s’iniciarà el 14 de setembre i finalitzarà el 22 de juny.
Vacances de Nadal: del 21 de desembre al 7 de gener.
Vacances de Setmana Santa: del 29 de març al 5 d’abril.
Dies festius de lliure disposició: 7 de desembre, 15 de febrer i 21 de maig.
Horari de l’escola:
- Franja lectiva:
* Educació Infantil: entrada relaxada entre les 9.00 i les 10.00 i sortida a les 14.00
(sortida a partir de les 13.50)
* Cicle Inicial 1r i 2n: 9.00 a 14.00 (sortida a partir de les 13.50)
* Cicle Mitjà 3r i 4t: 8.55 a 14.00 (sortida a partir de les 13.50)
* Cicle Superior 5è i 6è: 8.50 a 14.00 (sortida a partir de les 13.50)
- Espai de migdia (menjador escolar): de 14.00 a 16.30 (sortida a partir de les 16.00).
- Acollida de matí: de 8.00 a 9.00.
- Acollida de tarda: de 16.30 a 17.30.
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- Activitats extraescolars: durant el curs 20-21 queden cancel·lades totes les activitats
extraescolars del centre.
Entrades i sortides
Tal i com contempla la normativa del Departament d’Educació, “el nombre de grups
estables que accedeixen alhora variarà en funció de la disponibilitat d’accessos, i de la capacitat
d’organitzar les entrades i sortides en un temps raonable. L’alumnat, les famílies i el personal han de
portar la mascareta i mantenir la distància de seguretat fins que hagin arribat a l’aula”.
El nombre d’accessos a l’escola no permet una entrada independent per cada grup estable.
Per tant, com que en les diferents franges d’entrada i sortida a l’escola coincidirà més d’un grup
estable, és obligatori portar mascareta (infants de primària i adults) i molt recomanable que en portin
els infants d’educació infantil, fins a l’arribada a l’ambient de referència del grup estable. Quan els
infants estiguin dins de l’espai del seu grup, es podran treure la mascareta sempre i quan la situació
epidemiològica ho permeti (el Departament de Salut ens anirà indicant en quines èpoques és
obligatòria en tot moment); les persones adultes acompanyants (familiars) hauran de portar la
mascareta en tot moment dins del recinte de l’escola.
En les hores d’inici i final de les activitats educatives, les entrades i sortides del centre s’han
de fer en diferents horaris i de forma esglaonada per evitar aglomeracions i sempre mantenint la
distància de seguretat i aprofitant els possibles diferents accessos a la instal·lació.
ENTRADES A L’ESCOLA
Entrades Educació Infantil P3, P4 i P5
Els infants de P3, P4 i P5 tindran una entrada relaxada entre les 9.00 i les 10.00. La porta
d’accés de cada nivell serà:
P3 - porta principal del carrer Açores. Entrada pel porxo principal i pujada per l’escala
principal (la de l’ascensor).
P4 - porta principal del carrer Açores.
- P4 Obrador entra pel porxo principal i puja per l’escala principal (la de l’ascensor).
- P4 La Cova ha de creuar el pati i entrar pel porxo 2, i puja per l’escala 2.
P5 - porta principal del carrer Açores. Els dos grups de P5 (Lumière i Galileu) han de creuar
el pati i entrar pel porxo 2, i pugen per l’escala 2.
Les famílies dels infants d’infantil acompanyaran al seu fill o a la seva filla fins a l’ambient. La
mascareta serà obligatòria per les persones adultes acompanyants en tot moment, i molt
recomanable pels infants d’educació infantil en les entrades i sortides de l’escola.
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MOLT IMPORTANT. Abans de les 9.00 cap família ni infant d’Educació Infantil pot estar a la
vorera de la porta de l’escola. Cal esperar-se, en cas d’arribar abans, a la Plaça de l’Assemblea
de Catalunya mentre no sigui l’hora d’entrada.

Entrades Cicle Inicial (1r i 2n).
Entrada a les 9.00 per la porta principal de l’escola del carrer Açores.
- 1r Espurna i 1r Omako Basoa han de creuar el pati, entrar pel porxo 2, i pujar per l’escala 2.
- 2n Zaha Hadid i 2n Bambolina entren pel porxo principal i pugen per l’escala principal (la
de l’ascensor).
Les famílies dels infants de cicle inicial de primària (1r i 2n) acompanyaran al seu fill o a la seva filla
fins a l’ambient. La mascareta serà obligatòria per les persones adultes acompanyants en tot
moment, i també obligatòria pels infants de 1r i 2n. Cal que el comiat sigui àgil i els adults i les
adultes romanguin poca estona dins de l’escola.
MOLT IMPORTANT. Abans de les 9.00 cap família ni infant de Cicle Inicial pot estar a la vorera
de la porta de l’escola. Cal esperar-se, en cas d’arribar abans, a la Plaça de l’Assemblea de
Catalunya mentre no sigui l’hora d’entrada.

Entrades Cicle Mitjà (3r i 4t).
Entrada a les 8.55 per la porta principal de l’escola del carrer Açores.
- Els grups de 4t han de creuar el pati i entrar pel porxo 2, i pujar per l’escala 2.
- El grup de 3r Alexandria ha de creuar el pati, entrar pel porxo 2 i quedar-se al seu ambient
que està a la planta baixa.
- Els grups de 3r Cosmos i Impremta, entren pel porxo principal i pugen per l’escala principal
(la de l’ascensor).
MOLT IMPORTANT. Abans de les 8.55 cap família ni infant de Cicle Mitjà pot estar a la vorera
de la porta de l’escola del carrer Açores. Cal esperar-se, en cas d’arribar abans, a la Plaça de
l’Assemblea de Catalunya mentre no sigui l’hora d’entrada.
Les famílies de primària, de cicle mitjà (3r i 4t) no podran accedir a l’escola. Els infants entraran sols i
els adults i les adultes de referència els esperaran als seus ambients.
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En cas que algun infant de cicle mitjà necessiti l’acompanyament familiar fins a l’ambient, l’escola
farà la valoració pertinent, juntament amb la família i la persona tutora, i acordarà l’autorització o no
autorització d’aquest acompanyament, atenent, com sempre fem, a les circumstàncies i necessitats
emocionals individuals de cada infant.

Entrades Cicle Superior (5è i 6è)
Entrada a les 8.50 per la porta petita que hi ha al carrer Antonio Ricardos.
- Els grups de 6è passen pel passadís que hi ha davant de la cuina, i pugen als ambients per
l’escala principal (la de l’ascensor).
- Els grups de 5è pugen per l’escala 2, la d’accés al pati de l’escola.
Les famílies de cicle superior (5è i 6è) no podran accedir a l’escola: els nens i les nenes de 5è i 6è
pujaran sols i soles fins al seu ambient de referència. En cas que algun infant de cicle superior
necessiti aquest acompanyament familiar fins a l’ambient, l’escola farà la valoració pertinent,
juntament amb la família i la persona tutora, i acordarà l’autorització o no autorització d’aquest
acompanyament, atenent, com sempre fem, a les circumstàncies i necessitats emocionals individuals
de cada infant.

SORTIDES DE L’ESCOLA:
SORTIDES A LA FRANJA LECTIVA
- Educació Infantil de les 13.50 a les 14.00.
Les famílies accedeixen a l’escola i van a buscar als seus infants a l’ambient de referència. La sortida
es fa per la mateixa escala que es fa servir per cada grup a les entrades a l’escola.
- Educació Primària de les 13.50 a les 14.00.
Les famílies de 1r i 2n van a buscar als seus infants a l’ambient.
Els infants de 3r i 4t que no es queden a dinar a l’escola, baixen amb la persona tutora (o un altre
mestre o una altra mestra de referència) fins al porxo 2 (el de l’escala d’accés a l’exterior) a les 14.00,
on les famílies els han de recollir (les famílies poden entrar a l’escola i esperar als seus infants al pati,
a la part del pont (els dies de pluja, les famílies es poden esperar al porxo).
Els nens i les nenes de 5è i 6è que no tenen signada l’autorització per sortir sols o soles de l’escola,
baixen amb la persona tutora o una altre mestre o una altra mestra de referència fins al porxo 1 a les
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14.00, on les famílies els o les han de recollir. Els infants de Cicle Superior que tenen signada
l’autorització per marxar sols de l’escola, baixen sols o soles a les 14.00 (no poden sortir abans de les
14.00).
Tots els infants i totes les famílies de primària han de fer les sortides baixant per la mateixa escala
per on han fet l’entrada.
SORTIDES DEL MENJADOR ESCOLAR
Tots els infants de l’escola (de P3 fins a 6è).
Sortida entre les 16.00 i les 16.30 (la porta de l’escola s’obre a les 16.00 i les famílies tenen
30 minuts, fins a les 16.30, per anar entrant i recollir als seus infants als ambients). Les famílies
accedeixen a l’escola i van a buscar als seus infants a l’ambient de referència.
L’escala de pujada i de baixada per les famílies i pels infants és la mateixa que hem
especificat per les entrades.
Els nens i les nenes de 5è i 6è que tinguin signada l’autorització per marxar sols o soles,
poden sortir de l’ambient a les 16.30 (mai abans d’aquesta hora). Si necessiten sortir entre les 16.00 i
les 16.30, hauran de ser recollits a l’ambient de referència per una persona adulta autoritzada.
A les 16.30, els infants que no hagin estat recollits per un o una familiar, seran acompanyats
a l’acollida de tarda, i la família haurà d’abonar l’import del servei per aquell dia.
De manera excepcional per aquest curs escolar, les famílies que vulguin venir a buscar al seu
infant abans de les 16.00 ho podran fer sense necessitat de motiu justificat. En aquest cas, serà la
família qui haurà d’entrar a l’escola i anar a buscar al seu infant a l’ambient de referència. És
important que la família tingui present els dies en què el seu infant està fora de l’escola (al Parc de la
Pegaso o a la Plaça de l’Assemblea de Catalunya) durant l’estona de migdia.

Fluxos de circulació
El personal de l’escola haurà de vetllar perquè els diferents grups no coincideixin en els
passadissos i els lavabos a fi d’evitar aglomeracions i mantenir la distància física.
En els passadissos s’ha de vetllar perquè no coincideixi més d’un grup estable. Quan
coincideixi més d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres i portar
mascareta.
La mascareta serà obligatòria per tots els infants i adults als lavabos. D’aquesta manera, els
infants hi podran anar sempre que ho necessitin, sense necessitat de fer-ho de manera estructurada
per grups estables.
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Espai exterior
La sortida a l’espai exterior ha de ser seqüenciada. Cada grup ha d’ubicar-se al seu espai,
que serà indicat per la mestra o pel mestre. Les franges en què cada grup surt a l’espai exterior estan
definides als horaris del curs. També els espais que farem servir (tant de l’escola com els espais
exteriors que han estat cedits per l’Ajuntament de Barcelona i pel Consorci, de manera organitzada i
amb les mesures necessàries contemplades per l’administració). Els espais demanats han estat: Plaça
de l’Assemblea de Catalunya, diferents zones del Parc de la Pegaso, la Plaça dels Jardins d’Elx i el
Poliesportiu del Camp del Ferro.
Els jocs i les activitats físiques es podran realitzar de manera individual o en grups reduïts per
tal de garantir les mesures de distanciament físic. En cas de coincidir més d’un grup estable a l’espai
exterior, la mascareta serà obligatòria quan no es pugui mantenir la distància de seguretat d’un
metre i mig. Tot i així, es procurarà que cada grup es mantingui estanc (definint zones diferenciades
a l’exterior) ja que si no es pot garantir aquest distanciament, caldrà utilitzar mascareta.
Els horaris de la sortida a l’exterior de cada grup estable s’establiran segons el nombre
d’alumnat real per aprofitar el màxim de metres quadrats per alumne o alumna.
El temps de desplaçament serà d’uns 5 minuts entre grup i grup, per cada itinerari
coincident, per evitar cap contacte entre grups. En cas que no es mantingui aquesta diferència
temporal de 5 minuts, els grups no coincidiran per les escales (els grups que marxen en faran servir
una, i els que arriben faran servir l’altra escala).
El temps d’acollida a P3
La normativa del Departament d’Educació concreta que “en els centres on es fa un procés
d’adaptació a P3, les famílies dels infants poden acompanyar-los a l’aula seguint les mesures de
prevenció i seguretat establertes”.
El temps d’acollida amb acompanyament de les famílies (entrada progressiva) serà del 14 al
18 de setembre, dies en què tots els infants han d’estar acompanyats a l’escola per una persona
adulta/familiar de referència. Atenent a la normativa vigent de mesures de seguretat, totes les
persones adultes que acompanyin als seus infants durant aquests dies, hauran de portar mascareta
durant tota la jornada que estiguin dins del recinte escolar (també dins de l’ambient de referència
del grup estable del seu infant).
Una vegada finalitzat el temps d’acollida inicial, que comporta un horari diferent per cada
infant en funció del grup al que sigui adjudicat, l’infant ja es pot incorporar a l’escola durant tota la
jornada (de 9.00 a 14.00). Això serà possible a partir del dilluns 21 de setembre. Tot i així, tal i com
contemplem al nostre Projecte Educatiu de Centre, recomanem que la família continuï fent aquest
acompanyament mentre l’infant ho necessiti. En cas de poder continuar acompanyant el temps
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d’acollida a l’escola, totes les persones adultes familiars que facin aquest acompanyament, hauran
de portar mascareta durant tota la franja en què estiguin a l’escola i no podran estar a cap espai que
no sigui l’ambient de referència o espai on estigui el seu infant en cada moment, així com a l’espai
addicional que s’habilitarà per cada grup estable perquè les persones adultes acompanyants hi
puguin romandre les estones que sigui necessari (“Espai de Descans” per les famílies de la Llavor i
“Espai Familiar” per les famílies del Niu).
Abans d’iniciar el curs, com és habitual a l’escola, cada família farà una trobada individual
amb la persona tutora de l’infant; aquesta trobada té una durada d’uns 30 minuts i la família hi ha
d’anar amb l’infant. És un temps individual en què la família, l’infant i la mestra o el mestre
comparteixen una estona, de manera que el nen o la nena pot conèixer a la persona que serà la seva
tutora i començar a familiaritzar-se amb el seu ambient de referència. Cada família rebrà una
convocatòria amb el dia i l’hora de la trobada.
A l’apartat “El punt de partida… pluralitat de veus i lideratge horitzontal i compartit” es concreten
molts més aspectes relacionats amb aquest temps d’acollida a P3.
Entrada progressiva a P4
La normativa del Departament d’Educació concreta que “es pot fer un període d’adaptació
a P4, atès que aquests infants han estat molt temps sense contacte amb l’escola”.
Aquesta entrada progressiva a P4 a la nostra escola es durà a terme tal i com es concreta a
l’apartat del present document ”El punt de partida… pluralitat de veus i lideratge horitzontal i
compartit”. (No és una proposta opcional, sinó que és d’obligat compliment per totes les famílies):
Activitats, sortides i colònies
Es programaran, a la PGA, les activitats, sortides i colònies del curs, amb les adaptacions que
calgui ateses les mesures de prevenció i seguretat sanitària.
A l’apartat del present pla d’actuació “El punt de partida… pluralitat de veus i lideratge
horitzontal i compartit”, dins de les actuacions que es detallen en la tasca del grup Context Social i
Urbà, trobem les concrecions en relació a les activitats, sortides i colònies projectades per al proper
curs.
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Distribució d’espais

Els grups d’alumnes estables tindran assignat un espai referent on desenvoluparan la major
part de la jornada lectiva.
Puntualment, de forma excepcional, si l’ocupació dels espais ho permet, es poden utilitzar
les diferents aules específiques. Com a norma general, un espai comú no serà utilitzat per diferents
grups estables en un mateix dia; en cas que puntualment hi hagi un canvi de grup en un mateix dia,
s’haurà de netejar i desinfectar l’espai i el material d’ús comú. Quan els canvis de grups d’un espai es
faci en dies diferents, el personal de neteja procedirà a la desinfecció i neteja de l’espai.
L’organització de l’espai de l’aula d’un grup estable haurà d’assegurar, en la distribució de
l’alumnat, una distància interpersonal mínima d’1 metre.
Les aules específiques d’especialitats concretes, com anglès i música, es faran servir per
grups diferents i la presència de diferent grups estables en un mateix dia a aquestes aules es durà a
terme atenent a les mesures de neteja i desinfecció de l’espai quan hi hagi un canvi de grup (es
deixarà un temps prudencial entre grup i grup per garantir que es pugui fer aquesta neteja i
desinfecció). Hi haurà moments d’especialitat en què les persones especialistes faran la classe a
l’ambient de referència del grup estable.
A l’apartat ”El punt de partida… pluralitat de veus i lideratge horitzontal i compartit” trobem
molta informació en relació a tot el tema dels espais i ambients per al proper curs.
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Alumnat

L’ensenyament serà presencial per a tot l’alumnat de l’etapa d’educació infantil i
primària i la direcció del centre vetllarà perquè es pugui seguir el curs de manera presencial sempre
que la situació sanitària no obligui a un confinament parcial o total, o a l’aïllament domiciliari d’un
grup estable concret per un positiu dins del grup.
Cal tenir en compte que la plantilla de l’escola està conformada per una dotació de 28’5
mestres. De cara al proper curs 20-21, per tal d’atendre les situacions sobrevingudes per la crisi de la
COVID-19, el Departament d’Educació ens ha dotat de 4 mestres més (provisionalment només per al
proper curs, ja que la previsió és que el curs 21-22 tornem a ser la plantilla base de 28’5 mestres).
Per aquest curs 2020-2021, seguint les instruccions del Departament d’Educació per la
reobertura de centres, la distribució de l’alumnat, docents i espais serà la mateixa que vam
presentar al Consorci d’Educació al Juliol (Pla Provisional) tenint en compte les següents instruccions
rebudes des del Consorci d’Educació de Barcelona i el Departament d’Educació:
- “Tenim un full de ruta marcat i definit que ha permès preparar l’obertura del curs amb antelació i
tots els centres heu elaborat el pla d’organització per al curs 2020-2021, en el que heu establert,
entre moltes altres coses, els grups que heu determinat pel vostre centre. És amb aquests grups i la
ràtio que heu previst en cada cas, que aplicarem les mesures que correspongui. Els recursos
extraordinaris per reforçar i millorar l’atenció a l’alumnat han estat assignats en aquest context.” (1
de setembre de 2020 - Gerència de Consorci d’Educació de Barcelona).
- “Les ràtios d’alumne-grup que vàreu preveure en el vostre Pla d’organització de centre per aquest
curs són vàlids.” (2 de setembre de 2020 - Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona).
- “En concret pel que fa als grups de convivència estables heu de tenir en compte que, tal com
estableix el “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia” i l’”Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels centres
escolars” l’organització entorn a grups de convivència estables exclusivament està indicat per tal de
facilitar la traçabilitat de possibles casos que es donin en els centres educatius. Des d’un punt de
vista de salut, té molta més importància centrar els esforços organitzatius a garantir l’estabilitat i
l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar la capacitat de traçabilitat, que no pas a
fixar el nombre d’integrants del grup”. (1 de setembre de 2020 - Departament d’Educació).

La nostra proposta està elaborada en relació a criteris pedagògics. Serà l’autoritat sanitària
corresponent l’encarregada de valorar els criteris sanitaris i responsabilitzar-se de la nostra proposta
d’agrupaments en relació a criteris sanitaris.
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Professionals
atenció
educativa
(PAE)
temporals
(2)

ESPAI
ESTABLE
(3)

Espais de
desdoblament
aules petites
(moltes
estones de
grup partit i
exteriors) (4)

1

El Niu

6

1

La Llavor

6

L’obrador

6

3

La cova

6

1

3

Lumière

6

24

1

3

Galileo Galilei

6

26

1

3

L’espurna

6

24

1

3

Omako Basoa

6

26

1

4

Zaha Hadid

6

2n

24

1

4

Bambolina

6

3r

25

1

4

Alexandria

7

25

1

4

Impremta

7

25

(mestra 2/3
jornada i mestra
1/3 jornada)

4

Cosmos

7

27

1

4

L’engranatge

7

4t

27

1

4

El piset

7

5è

24

1

4

Mare
Nostrum

7

26

1

4

El camí

7

27

1

4

Opportunitas

7

26

1

4

Bertsolaris

7

GRUP

Total
infants
nivell

P3

ALUMNES
Grup
Estanc
(1)

DOCENTS
ESTABLES

DOCENTS
TEMPORALS
(una persona
només forma
part d’un sol
cicle)

25

1

2

TEI

25

1

2

TEI

26

1

3

25

1

26

50
P3
P4
51
P4
P5

1

Aux.Ed.Esp.

50
P5
1r
50
1r
2n
50

3r

75

3r
4t

2

54

50
5è
6è
53
6è

(1)
(2)
(3)
(4)

1

Aux.Ed.Esp.

Aquests grups seran totalment estancs a la Franja Lectiva i a la Franja de Menjador Escolar. Cada grup estanc dinarà a la seva aula i en cap
moment es barrejarà amb infants de cap altre grup en cap moment.
L’escola compta amb una persona que fa la funció de Tècnica d’Educació Infantil i una Auxiliar d’Educació Especial
Totes les aules de cada grup estable de convivència són espais de 70 metres quadrats, aproximadament.
Moltes hores setmanals el grups estarà desdoblat a les aules petites i sortirà als espais exteriors cedits pel CEB.

Horaris de l’alumnat
Els horaris de l’alumnat es regiran per aquests criteris:
- Entrades i sortides.
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- Temps de sortides a l’espai exterior.
- Normes d’higiene.
- Mínim contacte amb persones fora del grup estable.
- Traçabilitat.
- Acords presos pel claustre de mestres en relació a actuacions pedagògiques concretes per
al curs 2020-2021.

Cada grup classe tindrà un horari lectiu presencial i un horari lectiu de confinament; en
cas de confinament, aquest horari s’activarà a partir del primer dia de confinament. Els dos horaris
seran lliurats a les famílies a l’inici del curs escolar.
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Professorat i PAS
Tal i com contemplen les instruccions del Departament d’Educació, tots els treballadors i
totes les treballadores han de declarar les condicions de vulnerabilitat, casos, contactes estrets i
simptomatologia de COVID19.
Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat sanitària són:
persones amb diabetis, malaltia cardiovascular inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica,
malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i
més grans de 60 anys.
El servei sanitari del servei de prevenció de riscos laborals de la titularitat del centre,
haurà d’avaluar la presència de personal treballador especialment sensible a la COVID- 19, en el
marc de referència vigent a cada moment, i en base a aquest coneixement establir, si s’escau,
mesures específiques de protecció.
En el cas del personal que treballa al centre el rentat de mans es durà a terme:
- A l’arribada al centre, abans del contacte amb els infants.
- Abans i després d’entrar en contacte amb els aliments, dels àpats dels infants i
dels propis.
- Abans i després d’acompanyar un infant al lavabo.
- Abans i després d’anar al lavabo.
- Com a mínim una vegada cada 2 hores. .
Totes les aules disposaran d’un dispensador manual de gel hidroalcohòlic per al personal
docent que accedeixi a l’aula; també trobarem dispensadors a la sala de mestres, consergeria,
lavabo dels docents i zona de despatxos.
Perquè l’equip docent i PAS pugui entrar a l’escola caldrà complir els següents requisits:
absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria,
malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós i no convivents o contacte estret amb
positiu confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors.
Distribució de mestres
A cada membre de l’equip docent que faci la funció de persona tutora d’infantil o primària
se li assignarà un grup de convivència i socialització estable i un espai del centre.
Dintre d’aquest espai assignat i sempre que estigui amb el seu grup, no serà necessari que
requereixi la distància física interpersonal de seguretat establerta d’1,5 metres ni l’ús de mascareta
sempre que no tingui una indicació expressa del departament de RRHH del DEGC.
El personal docent no estable o les persones especialistes, el PAE, els i les professionals
dels serveis educatius i altres professionals podran entrar a les aules però hauran de mantenir la
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distància física recomanada, hauran de portar mascareta i hauran d’aplicar les mesures d’higiene i de
prevenció.
Tal i com hem comentat més amunt, cal tenir en compte que la plantilla de l’escola està
conformada per una dotació de 28’5 mestres. De cara al proper curs 20-21, per tal d’atendre les
situacions sobrevingudes per la crisi de la COVID-19, el Departament d’Educació ens ha dotat de 4
mestres més (provisionalment només per al proper curs, ja que la previsió és que el curs 21-22
tornem a ser la plantilla base de 28’5 mestres).
Per tal d’atendre les necessitats per al proper curs, i amb la voluntat de reduir al màxim la
itinerància de les persones especialistes als grups estables dels infants, aquestes 4 dotacions de
personal seran demanades de les següents especialitats:
- Dues persones especialistes d’educació musical (en aquest moment, comptem amb una
persona especialista de música a la plantilla).
- Una persona especialista d’anglès (en aquest moment, comptem amb tres mestres d’anglès
a la plantilla).
- Una persona especialista d’educació física (en aquest moment, comptem amb una mestra
d’educació física a la plantilla).
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GRUP O
GRUPS
ON INTERVÉ
el Curs 20-21
(pendent de
definir el nom
de l’ambient
de cada grup
d’ambient)

FUNCIÓ
DOCENT

AMBIENT
Grup
Estanc

CICLE AL
QUAL
PERTANY

Yolanda
Martín

Actualment mestra de l’escola. El curs 19-20 ha
estat tutora de P4 L’obrador.

P3

tutoria

La
llavor

Educació
Infantil

Cristina
González

Actualment mestra de l’escola. El curs 19-20 ha
estat tutora de P5 Galileo Galilei.

P3

tutoria

El niu

Educació
Infantil

Sandra
Rodríguez

Tutoria de continuïtat. El curs 19-20 ha estat tutora
de P3 El niu.

P4

tutoria

La cova

Educació
Infantil

Gemma
Noguera

Tutoria de continuïtat. El curs 19-20 ha estat tutora
de P3 La llavor.

P4

tutoria

L’obrador

Educació
Infantil

Anna
Fontanals

Tutoria de continuïtat. El curs 19-20 ha estat tutora
de P4 La cova.

P5

tutoria

Lumière

Educació
Infantil

Raquel
Garcia

La persona tutora del grup de P5 que a P4 ha estat
a L’obrador, serà nomenada pel Departament
d’Educació a finals d’agost.

P5

tutoria

Galileo
Galilei

Educació
Infantil

Laia
Sagristà

La Laia serà la persona tutora del grup de 1r que a
P5 ha estat a Galileo Galilei. Mestra nova a l’escola
que s’incorporarà al setembre.

1r

tutoria

L’espurna

Cicle
Inicial

Miren
Martínez

Actualment mestra de l’escola. El curs 19-20 ha
estat tutora de 2n Zaha Hadid. La Miren serà tutora
del grup que el curs 19-20 ha estat a P5 Lumière.

1r

tutoria

Omako
Basoa

Cicle
Inicial

Cecilia
García

Tutoria de continuïtat. El curs 19-20 ha estat tutora
de 1r L’Espurna.

2n

tutoria

Zaha
Hadid

Cicle
Inicial

Estela
Domínguez

Tutoria de continuïtat. El curs 19-20 ha estat tutora
de 1r Omako Basoa.

2n

tutoria

Bambolina

Cicle
Inicial

Agnès de
Yzaguirre

Tutoria de continuïtat. El curs 19-20 ha estat tutora
de 2n Bambolina.

3r

tutoria

Alexandria

Cicle
Mitjà

Laura
Durán

Tutoria de continuïtat. El curs 19-20 ha estat tutora
de 2n Zaha Hadid.

3r

tutoria

Impremta

Cicle
Mitjà

Cristina Pérez. Actualment mestra de l’escola. El
curs 19-20 ha estat tutora de 4t L’engranatge.
La persona que ha de complementar el terç de
jornada restant serà nomenada pel Departament
d’Educació a finals d’agost.
Tutoria del grup que el curs 19-20 ha estat a 2n
Alexandria.

3r

tutoria

Cosmos

Cicle
Mitjà

Tutoria de continuïtat. El curs 19-20 ha estat tutora
de 3r Impremta.

4t

tutoria

El piset

Cicle
Mitjà

Actualment mestre de l’escola. El curs 19-20 ha
estat mestre de suport a 5è i 6è de primària. El
Nacho serà el tutor del grup que el curs 19-20 ha
estat a 3r Cosmos.

4t

tutoria

Engranatge

Cicle
Mitjà

Cristina Pérez
(2/3 de jornada) i
Cristina
González (1/3 de
jornada)

Lluna
Sepulcre
Nacho
Gómez
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GRUP O
GRUPS
ON INTERVÉ
el Curs 20-21
(pendent de
definir el nom
de l’ambient
de cada grup
d’ambient)

FUNCIÓ
DOCENT

AMBIENT
Grup
Estanc

CICLE AL
QUAL
PERTANY

Lluís
Albert

Actualment mestre de l’escola. El curs 19-20 ha
estat mestre tutor de 6è Opportunitas. El Lluís serà
el tutor del grup que el curs 19-20 ha estat a 4t El
Piset.

5è

tutoria

Mare
Nostrum

Cicle
Superior

Cristina
Marzo

Actualment mestra de l’escola. El curs 19-20 ha
estat mestra tutora de 6è Bertsolaris. La Cristina
serà la tutora del grup que el curs 19-20 ha estat a
4t L’engranatge.

5è

tutoria

El camí

Cicle
Superior

Rosa
Codina

Tutoria de continuïtat. El curs 19-20 ha estat tutora
de 5è El camí.

6è

tutoria

Opportunitas

Cicle
Superior

Elena
Llorens

Tutoria de continuïtat. El curs 19-20 ha estat tutora
de 5è Mare Nostrum.

6è

tutoria

Bertsolaris

Cicle
Superior

Nora
Morales

Actualment mestra de l’escola. El curs 19-20 ha
estat mestra tutora de 4t El Piset.

P3 - P4 - P5

Suport i
música

—

Educació
Infantil

Òscar
Romera

La persona especialista d’anglès de P4, P5 i Cicle
Inicial de Primària serà nomenada pel Departament
d’Educació a finals d’agost. Aquesta persona també
farà tasques de suport a Cicle Inicial de Primària.

P4- P5 -1r
-2n

Anglès
Suport

—

Cicle
Inicial

TEI (PAS)

Pendent de nomenament

P3

Suport. TEI

—

Educació
Infantil

Joana Martos

Actualment mestra d’Educació Especial de l’escola.
El curs 19-20 ha estat mestra d’Educació Especial
d’Infantil i Cicle Inicial.

P3 - P4 - P5
- 1r - 2n

Educació
Especial

—

Cicle
Inicial

Maite Martí

Actualment mestra d’Educació Física de l’escola. El
curs 19-20 ha estat mestra d’Educació Física en
diferents nivells. El curs 20-21 serà la persona
especialista de Treball del Cos a 2n, 3r i 4t de
primària i farà tasques de suport a 3r i 4t.

2n - 3r - 4t

Educació
Física
Suport

—

Cicle
Mitjà

Ferran Ruiz

La persona especialista d’educació física de Cicle
Superior de Primària serà nomenada pel
Departament d’Educació a finals d’agost. Aquesta
persona també farà tasques de suport a Cicle
Superior.

5è - 6è

Educació
Física
Suport

—

Cicle
Superior

Maite Vargas

Actualment mestra d’anglèsde l’escola. El curs
19-20 ha estat mestra d’anglès en diferents nivells.
El curs 20-21 serà la persona especialista d’anglès a
3r i 4t de primària i farà tasques de suport en
aquest cicle.

3r - 4t

Anglès
Suport

—

Cicle
Mitjà

Ruth Vilelha

Actualment mestra d’anglès de l’escola. El curs
19-20 ha estat mestra d’anglès en diferents nivells.
El curs 20-21 serà la persona especialista d’anglès a
5è i 6è de primària i farà tasques de suport en
aquest cicle.

5è - 6è

Anglès
Suport

—

Cicle
Superior
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GRUP O
GRUPS
ON INTERVÉ
el Curs 20-21
(pendent de
definir el nom
de l’ambient
de cada grup
d’ambient)

FUNCIÓ
DOCENT

AMBIENT
Grup
Estanc

CICLE AL
QUAL
PERTANY

Arjuna
Mangrané

La persona especialista de música de Cicle Inicial de
Primària serà nomenada pel Departament
d’Educació a finals d’agost. Aquesta persona també
farà tasques de suport a 1r i 2n.

1r - 2n

Música
Suport

—

Cicle
Inicial

Mireia
Ferrer

La persona especialista de música de Cicle Mitjà de
Primària serà nomenada pel Departament
d’Educació a finals d’agost. Aquesta persona també
farà tasques de suport a 3r i 4t.

3r - 4t

Música
Suport

—

Cicle
Mitjà

Raquel
Pedreño

Actualment mestra de música a l’escola. El curs
19-20 ha estat mestra de música de primària. El curs
20-21 serà la persona especialista de música a 5è i
6è de primària i farà tasques de suport en aquests
cursos.

5è - 6è

Música
Suport

—

Cicle
Superior

Rosa
Romanillos

Actualment mestra d’Educació Especial de l’escola.
El curs 19-20 ha estat mestra d’Educació Especial
de Cicle Mitjà i Cicle Superior de primària.

3r- 4t -5è 6è

Educació
Especial

—

Cicle
Superior

Pendent de nomenament

De P3 a 6è

Suport.
Auxiliar
Educació
Especial

—

Cicle
Superior

Desirée
Hortigón

Actualment mestra de l'escola. El curs 20-21 durà a
terme tasques de suport a Cicle Inicial.

Cicle Inicial

Suport

—

Educació
Infantil

Isabel
Rodríguez

Actualment mestra de l'escola. El curs 20-21 durà a
terme tasques de suport a 6è de primària.

6è

Suport

—

Cicle
Superior

Astrid Ruiz

Actualment mestra de l'escola. El curs 20-21 durà a
terme tasques de suport a 5è de primària.

5è

Suport

—

Cicle
Mitjà

Auxiliar Ed.
Especial
Personal PAS

Equips de treball i reunions docents, institucionals i amb agents externs
Es cercarà una organització dels docents el màxim d’estable possible intentant fer equips
tancats per cicles on els i les especialistes passin pel mínim de grups possibles.
Aquesta distribució es reflectirà als horaris del professorat i cercarà l’equitat entre el
professorat, la dotació d’hores pels càrrecs i responsabilitats i fórmules flexibles per no sobrecarregar
als docents estables sense renunciar a la seguretat i la traçabilitat.
En quan a les reunions de les persones de l’equip, i atenent als principis bàsics de
seguretat i higiene de l’escola i a les instruccions publicades pel Departament d’Educació durant el
mes d’agost, es prioritzarà l’opció telemàtica sempre que sigui possible evitant, d’aquesta manera,
haver de compartir espais físics en els moments de les reunions. L’eina de comunicació telemàtica
serà el Meet del Gsuite de l’entorn virtual corporatiu de l’escola (@congresindians.org) o l’aplicació
Zoom si es considera necessari.
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Els equips de treball i les persones que els conformen són:
EQUIP DE TREBALL O COMISSIÓ

PERSONES

Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD)

Isabel Rodríguez (Equip Directiu)
Desirée Hortigón (Equip Directiu)
Marta Ledo (EAP)
Joana Martos (Especialista Ed. Especial)
Rosa Romanillos (Especialista Ed. Especial)

Alambique

Equip de Coordinació

Astrid Ruiz (Equip Directiu)
Desirée Hortigón (Equip Directiu)
Isabel Rodríguez (Equip Directiu)
Yolanda Martín (Coordinadora Ed. Infantil)
Joana Martos (Coordinadora Cicle Inicial)
Maite Martí (Coordinadora Cicle Mitjà)
Lluís Albert (Coordinador Cicle Superior)

Alambique

Equip Directiu

Comissió d’Atenció Social

Equip de nivell (veure pàgines 80 a 82)

Astrid Ruiz
Desirée Hortigón
Isabel Rodríguez
La formen les mateixes persones de la CAD
més la treballadora social referent de la
nostra escola.
Format per les persones tutores de cada
nivell.

ESPAI DE TROBADA

Despatx de Direcció

Alambique

Reunions telemàtiques o…

Equip de Cicle Infantil
(veure pàgines 80 a 82)

Mestres tutores d’Educació Infantil
Coordinadora d’Educació Infantil
Especialistes d’Educació Infantil

Reunions telemàtiques

Equip de Cicle Inicial
(veure pàgines 80 a 82)

Mestres tutores de Cicle Inicial
Coordinadora de Cicle Inicial
Especialistes de Cicle Inicial

Reunions telemàtiques

Equip de Cicle Mitjà
(veure pàgines 80 a 82)

Mestres tutors/es de Cicle Mitjà
Coordinadora de Cicle Mitjà
Especialistes de Cicle Mitjà

Reunions telemàtiques

Equip de Cicle Superior
(veure pàgines 80 a 82)

Mestres tutors/es de Cicle Superior
Coordinador de Cicle Superior
Especialistes de Cicle Superior

Reunions telemàtiques

Claustre de Mestres
(veure pàgines 80 a 82)

Tot el personal docent destinat al centre
Tècnica d’Educació Infantil
Auxiliar d’Educació Especial

Reunions telemàtiques

Cada grup està format per unes persones
que estan detallades al document dels Grups
de Treball del Currículum (elaboració del
PCC)

Reunions telemàtiques

A la web de l’escola consten les persones
que formen el Consell Escolar

Reunions telemàtiques

Comissions de grups de treball de
currículum

Consell Escolar

Horaris de les persones de l’equip
Correspon a l’Equip Directiu del centre la concreció dels horaris, escoltat el claustre i tenint
en compte les característiques del centre, les prioritats del Projecte Educatiu i del Projecte de
Direcció, la normativa vigent i les indicacions de caràcter general que s'inclouen en els documents
esmentats.
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L’elaboració dels horaris pel curs 2020-2021, vindrà marcada pels principis bàsics de
seguretat i higiene de l’escola i pels documents per a l'organització i la gestió dels centres pel curs
2020-2021, així com pels documents de centre que conformen el Projecte Educatiu de la nostra
escola.
A principi de setembre, una vegada definida tota la plantilla docent, es faran els horaris i es
lliuraran a la inspecció d’educació. Aquests horaris també seran lliurats a les famílies i cada grup
estable tindrà un horari d’activitat presencial i un horari per possibles confinaments. Les persones
tutores seran les encarregades, juntament amb l’equip directiu, d’elaborar l’horari del seu grup en
cas de confinament.
Docents especialistes
Els mestres i les mestres, i les persones especialistes que no estiguin assignats o assignades
a un grup estable o vagin a impartir docència en moments determinats a un grup estable diferent al
seu, hauran de dur mascareta dins de l’espai, no podran utilitzar el material de l’ambient i hauran de
portar el seu propi material d’ús individual.
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Relació amb la Comunitat Educativa
Durant el confinament, hem vist la necessitat de la revitalització de la relació entre l'escola i
la família. Les parets que sustentaven l’escola, es van difuminar fins arribar a desaparèixer i l’escola
ha tingut el repte de ser escola fora de context. En aquest sentit, l’experiència ens ha fet veure
que “entrar a les cases” del nostre alumnat ha estat trencador i, al mateix temps, un gran
descobriment.
Aquest diàleg del que està fora i el que està a dins es transforma en essencial durant una
època de confinament i ens retorna un munt d’experiències que poden fer-nos millorar quan no
estem confinats o confinades, però també ens fa estar en estat d’alerta de com és d’important
aquest diàleg quan desapareix el context habitual.
Perdre el context escolar per a infants i famílies ha pogut suposar el següent en relació a la
vida escolar: font de malestar, malentesos i confusions; manca de connexió i aïllament; dificultats per
centrar-se en les tasques escolars per motius diversos (ajust de les activitats, famílies que no saben o
no poden ajudar als infants, pèrdua de referències), desorientació, disminució de l’interès o del
compromís en l’aprenentatge, apatia…
En aquest sentit, cal estar molt atents i atentes i establir vies de comunicació fluïdes per
facilitar ajudes i orientació, però també per a reconduir les situacions i l’aprenentatge dels infants.
Estar confinats o confinades no ha de ser sinònim d’allunyament de les oportunitats nodrides i
explícites d’aprenentatge que es poden donar de forma presencial a l’escola, i l’escola ha d’aspirar
a oferir situacions d’aprenentatge riques i amb consciència per a tots els infants sent la tutoria
una acció compartida que permeti activar la intencionalitat i el focus dels infants.
Per tant, l’escola i el diàleg amb el que està fora en temps de confinament ha de
mantenir viva la relació educativa tant com pugui seguint un contacte i una connexió establerta
en els models d’actuació que estem concretant i definint en el present Pla d’Actuació per al
proper curs.
Tot i això, en temps de no confinament, mentre la crisis perduri, cal continuar duent a terme
les accions de diàleg i de relació escola i família que s’han dut a terme habitualment seguint uns
criteris de salut i prevenció.
A més, caldrà ser molt proactius i proactives en les comunicacions des de la tutoria ja que
la comunicació dels passadissos i més informal haurà desaparegut i, per tant, requerirà fer un exercici
més explícit de transparència i comunicació. Passar de la reacció a l’acció.
Actuacions des de la tutoria per cuidar la comunicació amb les famílies:
- De forma mensual, enviar un correu electrònic breu resumint aquells aspectes del grup i de
la vida d’ambient més adients i oportuns: petites novetats, activitats destacades…
- Enviar un correu electrònic a les famílies quan hi hagi una sortida o alguna activitat diferent
des de la tutoria.
-En els cursos més grans, si ens sembla que pot ser oportú, fomentar un diari de classe a
través del blog o, si es prefereix que no sigui una plataforma pública o que s’hagi de
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mantenir molt dinàmica, pot ser que l’alumnat es faci càrrec d’aquest resum mensual a través
d’un vídeo, un podcast o un text amb imatges que s’enviï a les famílies.
- Fomentar el diari de l’ambient: recuperar aquest suport en format digital.
- Des de la direcció, enviar de forma mensual un correu electrònic amb el resum a la
comunitat de les qüestions més rellevants.
Per a fomentar i facilitar una comunicació proactiva es duran a terme les següents
actuacions:

Actuació durant la crisis de la Covid-19
Reunions de Grup d’Ambient

Reunions de Tutoria Individual

Comunicacions via correu
electrònic o de forma telefònica

Comunicacions via agenda

Comunicacions informals als
passadissos

• Es duran a terme amb la freqüència habitual intentant que la primera de
tot el curs sigui l’abans possible.
• Es faran a través de Meet o una plataforma digital similar.
• Quan sigui una reunió ordinària, on no hi ha res especial a comentar, es
durà a terme a través de Meet o una plataforma digital similar.
• Quan sigui una reunió on s’han de tractar temes més delicats, compartir
documents o signar algun paper concret, es durà a terme de forma
presencial seguint les mesures establertes.
• Quan hi hagi intervenció d’altres agents externs (EAP, Psicòlegs, etc)
s’instarà a fer la reunió a través d’una plataforma digital.
• Continuaran i s’hauran de potenciar, ja que les comunicacions informals
als passadissos desapareixen.
• Intentar ser previsibles en les nostres comunicacions. Establir una
freqüència amb petits resums del que es viu a l’aula i anticipant alguns
neguits i preocupacions.
• S’hauran de fomentar en els casos en els quals la comunicació a través de
correu electrònic o telefònica no sigui possible o quan la família ho
prefereixi.
• En el cas d’infantil encara seran possibles, però seran molt breus i
sintètiques.
• A primària desapareixen.
• Caldrà ser proactius i proactives.

Atenent a la normativa del Departament d’Educació, que recomana sempre que sigui
possible el format telemàtic, les reunions entre persones adultes de tota la comunitat (família escola,
reunions de mestres, consell escolar…) es duran a terme de manera telemàtica (excepte en aquells
casos o situacions en què l’escola valori que és preferible la modalitat presencial).
L’espai familiar
El proper curs 2020-2021, l’espai familiar no estarà en funcionament amb la finalitat
d’evitar la presència dins de l’escola de familiars de diferents grups estables, en espais petits i
tancats. Per tant, tampoc serà un espai perquè les famílies dinin amb els seus infants al migdia.
L’espai familiar, com a espai físic, serà un espai que a inici de curs el faran servir les famílies
del Niu durant l’acompanyament als seus infants en temps d’acollida. Dins d’aquest espai, totes les
persones hauran de portar mascareta. Una vegada finalitzat l’acompanyament de familiars en temps
d’acollida, es valorarà i es decidirà quin ús es dona a aquest espai.
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Serveis complementaris
L’Espai de Migdia. El menjador escolar
25
El Departament d’Educació concreta que “el servei de menjador escolar, que inclou l’àpat i
les activitats posteriors s’organitzarà en els espais habilitats a tal efecte”. Seguint amb l’actual
Projecte de Menjador, i atenent als criteris de seguretat i recomanacions que concreten la màxima
estabilitat del grup de referència, els infants dinaran als seus ambients de referència mantenint,
d’aquesta manera, el grup estable a l’espai de migdia.
Per tant, cada grup estable té un o una acompanyant de menjador de referència. A l’inici
de curs, es farà la distribució de persones acompanyants als diferents grups estables o nivells. En cas
que una persona acompanyant de menjador sigui referent de més d’un grup estable, els infants
dinaran al seu espai de referència i la porta que connecta els dos ambients romandrà oberta, i
només la persona acompanyant podrà transitar pels dos espais.
Mesures d’higiene d’obligat compliment per totes les persones acompanyants de menjador
(monitores i monitors) i pels infants:
1. En tot moment, l’acompanyant de menjador de portar mascareta (també dins del grup estable,
ja que no es considera una persona que formi part del grup estable).
2. L’acompanyant de menjador ha d’utilitzar guants d’un sol ús per tal de servir el menjar als
infants.
3. No està permès que els infants es serveixin el seu menjar. Serà l’acompanyant de menjador,
sempre respectant el que l’infant demani en quan a quantitat, qui servirà el menjar. Amb la
voluntat de mantenir l’essència del nostre projecte de menjador, en relació a que cada infant
decideixi la quantitat de menjar que necessita i poder escollir què menja, la persona o persones
responsables de servir el menjar preguntaran a cada infant què vol menjar i quina quantitat.
4. A l’estona de menjador, no es faran servir gots. Cada infant agafarà la seva ampolla individual
del seu calaixet, i l’anirà omplint el mateix infant, directament de l’aixeta (no es poden fer servir
gerres d’aigua) quan ho necessiti.
5. A l’estona de menjador, les sortides a l’exterior i al pati de l’escola hauran de complir les
mateixes normes i mesures de seguretat que les descrites a la franja lectiva. Per tant, l’espai
d’esbarjo haurà de fer-se mantenint els grups estables i evitant contactes entre grups.
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6. Cal dur a terme el rentat de mans abans i després de l’àpat. També caldrà ventilar l’ambient
abans i després de l’àpat.
7. L’acompanyant de menjador s’ha de rentar les mans abans d’entrar a l’ambient, i just en el
moment abans de servir el menjar als infants.
8. Cada infant guardarà el seu tovalló al seu calaixet individual.
9. A l’igual que no es pot posar el menjar al centre de la taula perquè els infants es vagin servint,
tampoc s’hi pot deixar la cistella del pa, ni setrilleres.
10. Quan els infants realitzin tasques de parar i/o desparar taula, només ho podran fer al dins del
seu grup estable.
11. El professorat usuari del servei de menjador, dinarà als ambients amb els infants (els mestres i
les mestres referents d’un grup estable dinaran amb el seu grup). La resta de mestres i personal
del centre dinarà a la sala de mestres o a l’Alambique, sense poder coincidir més de 6 persones,
en el moment de l’àpat, dins d’aquests espais. Si és supera el màxim d’usuaris a la sala de
mestres i a l’Alambique, s’establiran dos torns.
12. S’habilitaran zones de descans pels infants, sempre respectant els grups estables de convivència.
13. Excepcionalment, per al curs 20-21, el menjador no estarà obert a les famílies i no serà
possible que els i les familiars vinguin a dinar amb els infants a l’escola.
Atenent a la normativa del Departament d’Educació, en el cas de tancament de l’escola per
activitats docents, o de confinament parcial d’un grup concret per un contagi dins del grup, la cuina
de l’escola romandrà oberta per fer els menús per l’alumnat amb ajut de menjador.

Acollides de matí i de tarda
Als espais d’acollida hi haurà infants de diferents grups estables. Per tant, s’ha de garantir la
distància de seguretat d’un metre i mig i els infants no podran tenir contacte entre ells, ni compartir
materials de l’espai. En aquests espais, l’ús de la mascareta serà obligatori per tots els infants
d’educació primària, i voluntari pels d’Educació Infantil.
En la mesura que sigui possible segons el temps meteorològic, les acollides es duran a
terme a l’espai exterior de l’escola. En cas d’haver-hi més d’un grup d’acollida, els infants d’un
mateix grup estable formaran part del mateix grup de l’acollida. Es pot comptar amb els dos espais
exteriors (el pati gran i el pati petit) i es procurarà que cada grup d’acollida tingui un d’aquests dos
espais fixes. Si només hi ha un grup d’acollida, es farà servir el pati gran. A l’igual que durant la franja
lectiva, l’espai exterior gran pot estar distribuït en dues zones, i els infants poden estar separats en
aquestes dues zones mantenint, el màxim possible, els grups estables de la franja lectiva.
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Quan sigui necessari fer servir espais interiors per l’acollida, es faran servir les sales de
psicomotricitat i/o l’espai de visionats que es troba davant de la cuina de l’escola. Aquests espais
seran desinfectats en el moment en què acabi el servei d’acollida.
Cada infant haurà d’anar acompanyat per un únic familiar. Abans d’entrar al centre s’haurà
de rentar les mans amb gel hidroalcohòlic o amb aigua i sabó, i un cop dins haurà de mantenir la
distància de seguretat d’1,5 metres amb la resta de persones que estiguin a l’espai d’acollida. Cada
infant ha de ser acompanyat pel seu familiar fins a l’espai de l’acollida.
Quan finalitzi el temps d’acollida del matí, cal acompanyar els infants a la seva aula de
referència, i tant els adults o les adultes responsables com els infants han de portar mascareta fins
que arribin al seu ambient de referència. Els nens i les nenes de 5è i 6è que estiguin a l’acollida de
matí podran pujar sols i soles fins als seus ambients de referència a les 8.50, i els de 3r i 4t pujaran
sols i soles a les 8.55.
Per la recollida de l’acollida de tarda, els familiars aniran fins a l’espai on estigui el seu
infant per recollir-lo i marxar del centre. Només podran marxar sols aquells infants de 5è i 6è de
primària que tinguin signada l’autorització de la família per marxar sols de l’escola.
Un cop acabat l’horari d’acollida de tarda, el personal de neteja haurà de ventilar, netejar i
desinfectar l’espai.
Extraescolars
El curs 2020-2021 l’AFA ha cancel·lat totes les activitats extraescolars del centre.
Concreció de dades dels espais d’acollida i extraescolars
Quan l’escola hagi confeccionat els grups dels espais d’acollida, caldrà elaborar una graella
informativa que contingui les següents dades:
- Activitat.
- Nombre d’alumnes.
- Grups dels quals provenen els infants.
- Professionals responsables.
- Espai on es realitza cada activitat.
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Organització pedagògica
El Departament d’Educació fixa, atès que el curs 2019-2020 ha finalitzat en un context de
pandèmia, que la Programació General Anual (PGA) del curs 2020-2021 faci èmfasi en els següents
aspectes:
- Educació i acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament,
l’intercanvi de situacions viscudes...)
- Acció tutorial i orientació en col·laboració amb les famílies, amb la incorporació
d’estratègies per compensar les desigualtats dels entorns familiars, més enllà de la bretxa
digital, i abordar les necessitats educatives i les dificultats d’aprenentatge.
- Impuls a l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels i de les alumnes, amb propostes
que aprofundeixin en la competència d’aprendre a aprendre, per tal de capacitar l’alumne o
l’alumna a autoregular-se; tot això incidint tant en els processos cognitius com en els factors
socioemocionals de l’aprenentatge.
- L’impuls a la cultura digital. Incorporar l’aprenentatge telemàtic i garantir la incorporació
d’estratègies per a fomentar la competència digital dels docents i de les docents, i de
l’alumnat, prioritzant aquells infants amb una baixa capacitació digital.
- Impulsar les xarxes de col·laboració entre docents i centres com un element clau per
l’intercanvi d’experiències innovadores i avançar vers la transformació del sistema.
Tal i com es pot llegir a l’apartat “El punt de partida… pluralitat de veus i lideratge
horitzontal i compartit” del present Pla d’Actuació, tots aquests aspectes han quedat definits i
projectats, amb actuacions concretes, per al proper curs.
Acció tutorial
La persona tutora de cada grup estable és la responsable de centralitzar tota la informació
de cada alumne o alumna i ha de vetllar per l'assoliment progressiu de les competències bàsiques i
per la coordinació de tots els mestres i totes les mestres que incideixen en un mateix alumne o una
mateixa alumna. Al mateix temps, serà la persona que haurà d’establir canals de comunicació fluids
amb les famílies per tal de guiar-les, acompanyar-les i assessorar-les en aspectes acadèmics i
emocionals.
La comunicació es farà principalment per correu electrònic a través de l’entorn virtual Gsuite
Classroom de l’entorn corporatiu de l’escola (@congresindians.org) i entrevistes individuals
telemàtiques (només es faran presencials quan la persona tutora ho consideri necessari) aplicant, en
tot moment, el principi d’equitat i sostenibilitat. La persona tutora haurà d’aportar les informacions
generals del grup via correu electrònic, indicant informacions que es troben a la pàgina web de
l’escola i fent arribar tota la informació que consideri necessària.

CURS 2020-2021

90

ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

PLA D'ACTUACIÓ

Durant les primeres setmanes del curs la persona tutora haurà de recollir tota la informació
rellevant de cara a una possible situació de confinament o semi-confinament:
- Disponibilitat d’un dispositiu digital per el treball a casa.
- Disponibilitat d’una connexió a internet estable i de bona qualitat que permeti el
treball a casa.
- Disponibilitat d’un espai adequat per treballar i concentrar-se.
- Disponibilitat de dispositius de reprografia a la llar.
- Disponibilitat d’un suport mínim d’una persona adulta a casa.
- Situació laboral de la família.

Podeu consultar el Pla d’Acció Tutorial a la pàgina web de l’escola, dins de l’apartat “Documents”.
Agrupaments
L’organització dels horaris haurà d’evitar agrupaments d’alumnes que trenquin els grups
estables i impliquin barreges amb altres grups o professionals.
Per tant, els desdoblaments o agrupaments reduïts en moments determinats sempre es
faran amb infants del mateix grup de referència, podent utilitzar espais alternatius al del grup de
referència sempre que estigui contemplat en la organització general de l’escola, evitant així l’ús
d’espais que no hagin estat prèviament desinfectats en cas d’haver estat utilitzats per altres grups.
Si de manera excepcional s’han d’ajuntar infants de diferents grups estables en un mateix
espai físic, caldrà garantir la distància de seguretat i fer ús de la mascareta. Tot i així, serien situacions
molt excepcionals ja que en aquest moment no preveiem cap barreja d’infants de diferents grups en
cap moment.

Especialitats
Les especialitats d’anglès, educació física i música es duran a terme dins de l’ambient de
referència de cada grup estable o a les aules específiques de cada especialitat en moments
determinats. En el cas de l’educació física (treball del cos i psicomotricitat) l’activitat es farà a
l’exterior (Poliesportiu Camp del Ferro - espai cedit -, Plaça de l’Assemblea de Catalunya o espai de
les pistes del Parc de la Pegaso); la psicomotricitat es farà a les sales de psicomotricitat de l’escola
atenent a les mesures d’higiene, neteja i seguretat que es contemplen al present Pla d’Actuació.
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Sempre que un grup diferent accedeixi a una de les aules de les especialitats, ja sigui en un
mateix dia o en dies diferents, prèviament s’haurà dut a terme la desinfecció de l’espai atenent a les
mesures d’higiene i seguretat contemplades i descrites en el present Pla d’Actuació.

SEP. Suport escolar personalitzat
La normativa del Departament d’Educació concreta que “el centre pot optar per mantenir el
SEP o no” de cara al curs 2020-2021. L’acord pres a la nostra escola en relació al SEP ha estat que es
mantindrà per l’alumnat de Cicle Superior (5è i 6è) i es durà a terme els dijous de 15.30 a 16.30.
En la confecció de grups de SEP es procurarà mantenir infants d’un mateix grup estable; en
cas que això no sigui possible, s’activaran totes les mesures de seguretat i higiene establertes en el
present Pla d’Actuació en relació als moments en què es barregin infants de diferents grups estables
en un mateix espai.
Atenció a la diversitat
Els Departament d’Educació fixa els següents criteris:
- Garantir una educació equitativa i inclusiva amb propostes didàctiques que contemplin la
diversitat i les diferències entre l’alumnat des del principi amb estratègies educatives que
facilitin el compromís de l’alumnat i recursos del disseny universal per a l’aprenentatge
(DUA - Disseny Universal de l’Aprenentatge).
- Afavorir agrupaments entre l’alumnat que afavoreixin l’atenció inclusiva impedint la
composició d’agrupacions homogènies per nivells d’aprenentatge o per necessitat de
mesures i suports addicionals o intensius.
- Establir mecanismes d’avaluació dels aprenentatges escoltant l'alumnat, dialogant i
potenciant la funció reguladora de l’avaluació
Pel que fa a l’alumnat amb NEE, es prioritzarà l’atenció directa i la integració del Personal
d’Atenció Educativa (PAE) i de les persones especialistes d’Educació Especial en els grups estables
on siguin més necessaris.
Això implicarà que podrà haver-hi alumnat sense una intervenció directa per part d’aquests o
aquestes professionals. En aquests casos, aquesta intervenció serà efectuada pels docents i per les
docents estables de cada grup o per mestres especialistes que també desenvolupen tasques de
suport, amb un acompanyament per part de les persones especialistes d’Educació Especial, sempre
mantenint les normes de seguretat.
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L’escola digital
Tal i com es concreta a les instruccions, el Departament d’Educació vetllarà perquè cada
centre educatiu disposi de connexió telemàtica i de la formació i els equipaments específics que
permetin l’aprenentatge telemàtic de tot l’alumnat. També, caldrà disposar de material i
documentació per poder treballar des de casa. És necessari que els centres disposin dels recursos
adients específics per poder oferir formació i tutoria telemàtica sincrònica a tot l’alumnat.
Per tal d’adaptar l’escola a una possible situació de tancament o semi-tancament, la
Programació General Anual contemplarà els següents aspectes:
- Inversió per dotar al centre de suficients equipaments digitals per poder cedir a tot
l’alumnat que ho necessiti de forma immediata.
- Detecció de les necessitats de connectivitat de l’alumnat i gestionar-ne l’accés via
Consorci d’Educació de Barcelona i Departament d’Educació.
- Creació d’un compte corporatiu Gsuite a tot l’alumnat i a tot el professorat.
- Assessorament i acompanyament al nou professorat en l’ús de les eines digitals de l’escola.
- Transmissió dels materials didàctics de l’escola als entorns virtuals del centre.

El temps d’esbarjo
La sectorització del temps d’esbarjo en grups estables i zones concretes, implicarà una
concepció organitzativa diferent d’aquest espai i temps.
Els i les docents responsables de cada grup estable hauran de programar l’acció educativa
en aquests temps dotant-lo de la màxima significativitat per l’alumnat sense oblidar que és un temps
d’interacció, convivència i gaudi.
En apartats anteriors ja hem descrit com concretem les actuacions i la distribució d’infants i
de grups estables en les estones d’espai exterior, dins i fora de l’escola.
Organització en cas de confinament parcial o tancament del centre
En el supòsit que un, diversos o tots els grups del centre s’hagin de confinar, l’acció
educativa i formativa a distància haurà d’estar assegurada des del primer dia. L’equip directiu,
seguint les instruccions que puguin arribar des de les autoritats sanitàries, activarà el Pla de
Contingència que s’ha dut a terme durant el 3r trimestre del curs 2019-2020 i el present Pla
d’Actuació, per tal de respondre a la situació.
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Aquest pla anticiparà molts aspectes sorgits de la valoració del Pla de Contingència
CoVID-19 de l’abril de 2020:
- Elaboració de pacs de treball a casa: material fungible, material didàctic, dispositiu digital i
connectivitat. Guia d’aplicació i de contacte amb el professorat.
- Reducció del professorat per cada grup estable. Centralització de la comunicació i tasques
en la figura de la persona tutora amb el suport proper de les altres persones que intervenen
amb el grup.
- Establiment de franges fixes d’acompanyament i consulta via telemàtica.
- Establiment ràpid de canals de comunicació amb les famílies.
- Establiment ràpid i eficaç d’un punt d’intercanvi i facilitació de tasques (entorn virtual
Classroom de l’entorn corporatiu Gsuite de l’escola - @congresindians.org).
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Resolució final

Com a directora de l’Escola Congrés-Indians de Barcelona, i en aplicació de les competències que
estableix l’article 132 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, modificada per la Llei
orgànica 8/2013 de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa d’acord amb la
Resolució de 20 de juny de 2019 per la qual s’aproven els documents per a l’organització i gestió
dels centres per al curs 2019-2020 i d’acord amb el parer del Consell Escolar, segons consta a l’acta
de la sessió del 9 de setembre de 2020.

RESOLC:
1. Aprovar el Pla d’Actuació per al curs 2020-2021.
2. Comunicar aquest resolució al Consell Escolar del centre i donar-la a conèixer a tota la Comunitat
Educativa. Així mateix, aquest pla estarà a disposició de l’Administració Educativa i serà publicada a
la Pàgina Web de l’escola (www.escolacongresindians.com).

Resolució de la directora del centre Escola Congrés-Indians, de Barcelona per la qual aprova el Pla
d’Actuació de centre per al curs 2020-2021.

33
La directora

ASTRID RUIZ RODON
Barcelona, 9 de setembre de 2020
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ANNEX 1
NOVES TECNOLOGIES AMB I SENSE CONFINAMENT

L’ESCOLA I LES NOVES MANERES DE COMUNICAR-SE
La situació actual estableix la necessitat de plantejar un escenari on és imprescindible una
resposta que ofereixi la continuïtat de les classes, en modalitat telemàtica, de manera ràpida i
segura davant casos de possibles interrupcions de l’escola presencial durant el curs 2020-2021.
El grup de treball de Noves Tecnologies és l’encarregat d’avaluar les opcions telemàtiques que
s’ofereixen, de valorar com s’implementaran i de repensar l’organització i el funcionament de
l’escola en cas de confinament total o parcial.
Les conseqüències de la pandèmia i el llarg confinament viscut el curs passat, ha posat de
relleu la necessitat de seguir mantenint, malgrat la distància, els llaços socials i afectius propis
del procés de socialització que es dona en el context escolar i que són absolutament
necessaris pel correcte desenvolupament psicosocial de l’infant. Una manera de mantenir el
vincle i de seguir tenint cura cap a l’infant des de l’escola en els moments de no presencialitat
és a través de les noves tecnologies, que ens ofereixen la possibilitat de crear aquest vincle
dinàmic entre l’escola i la llar.
La situació no planificada i desconcertant que es va viure davant el tancament sobtat de
l’escola va provocar que s’haguessin d’improvisar moltes decisions. En aquell moment, es va
optar perquè la comunicació des de l’escola fos a través del correu electrònic centralitzat: el
correu de l’escola; més endavant es van crear comptes de correu temporals per l’equip docent,
amb la voluntat d’agilitzar la comunicació entre els i les mestres, i les famílies, de manera que
fos més directa.
Fruit de totes les valoracions i anàlisi de les diferents situacions viscudes, de cara al proper curs
s’han planificat les actuacions que concretem a continuació.

EL CLASSROOM
El Classroom i els seu programari associat (Drive, Meet) és l’eina triada com a plataforma per a
que esdevingui una “escola virtual” des de P3 a sisè de primària, ja que ha d’arribar a la
totalitat de l’alumnat. Més endavant concretem per quins cursos aquesta eina és un recurs per
la família com a espai on poder accedir a les propostes en cas de confinament, i a partir de
quina edat és una eina de treball per l’alumnat.
L’equip de mestres s’encarregarà, a través d’aquesta plataforma, de muntar una aula virtual
propera, agradable, on penjar cançons, vídeos interessants, proposar reptes... per tal que
esdevingui un espai d’intercanvi tant des del mestre o de la mestra cap als infants, com entre
els propis infants: assistència a assemblees telemàtiques, compartir tasques, deixar-se
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comentaris…. A més, la plataforma permet compartir recursos que restaran disponibles en lìnia
i que es podran recuperar en qualsevol moment, i facilita el feedback entre docents i alumnes
al poder fer un retorn individualitzat de les propostes que els infants enviïn.
També esdevindrà una eina habitual de comunicació escola-família, independentment de
possibles confinaments, on penjar informacions de l’ambient, comunicacions des de la tutoria,
espai per omplir qüestionaris, etc. Així s’espera que el seu ús sigui conegut i fluït per part de
les famílies i es facilitarà notablement la comunicació, la recollida i centralització de les diverses
informacions i permetrà mantenir un sistema comú de treball i trobada per a docents i famílies.

Durant l’últim trimestre del curs 19-20, les assemblees virtuals a través del Zoom van generar
moments de molt de caliu, permetent traspassar la distància. Es valora com una experiència
molt enriquidora poder accedir a l’espai personal de cada infant, com pot ser la seva habitació
o el menjador de casa, i compartir amb els companys i les companyes, a través de la càmera,
allò que els hi era important: un llibre, una joguina, una anècdota…. Aquesta experiència es
busca mantenir, en cas de confinament, durant el curs 20-21 a través del Meet, la plataforma
integrada a Classroom que ofereix més seguretat (s’accedeix amb el compte GSuite) i facilitat a
l’hora d’accedir (no cal enviar cada vegada una ID i contrasenya), a més permet fer sessions de
més de 45 minuts sense interrupcions. Al mateix temps, la comunicació a través de l’entorn
corporatiu Gsuite de l’escola, garanteix que es tracta d’una comunicació interna dins de la
plataforma corporativa.
La planificació permet repensar com poden ser les classes en mode telemàtic i com organitzar
aquestes assemblees virtuals. Tot i que la decisió correspondrà a cada persona tutora i mestres
especialistes que hi participin, es proposen diferents models d’assemblea telemàtica fent
diverses agrupacions i duracions en funció de l’activitat proposada, del moment del dia en què
es fan i de les característiques del grup:

Grup sencer: assemblea d’acollida a les 9:00 i de tancament a les 13:30, per organitzar
el dia, mantenir la rutina i recollir les experiències i sentiments viscuts durant la jornada. És un
moment de trobada amb tot el grup, on l’adult o l’adulta pot fer una explicació general i on ha
de moderar la participació dels infants. La durada pot variar en funció de l’edat del grup, de les
informacions que cal compartir i de les experiències de dies anteriors.
Mig grup: una connexió on explicar més detalladament alguna proposta del dia, un
contingut nou, etc. Facilita més la participació dels infants i el paper moderador de l’adult o
l’adulta pot ser més flexible. La durada pot variar depenent del tipus d’activitat i de la quantitat
d’interaccions entre els infants.
Grups de treball: amb cinc o sis infants que comparteixen una proposta. Serveix per
fer un acompanyament més acurat o resoldre dubtes. Pot tenir una duració més curta que les
agrupacions anteriors depenent de la complexitat de l’activitat que s’està desenvolupant.
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Individuals: per iniciativa de la tutora o del tutor i només quan siguin necessàries
(acompanyament emocional, la resolució d’un dubte molt concret, necessitat d’un contacte
més proper...). Es recomana la presència d’un familiar durant la connexió. La duració pot variar
en funció del motiu que l’ha propiciat.

La plataforma Classroom Gsuite For Education, a més de ser intuïtiva i senzilla, proporciona un
espai telemàtic segur que funciona amb comptes de GSuite verificats pel Departament
d’Ensenyament. És per això que l’Equip Directiu es farà càrrec de la generació d’aquests
comptes; en aquest sentit, una de les seves tasques és valorar les diferents opcions
d’identificador o identificadora, sent la més acceptada pel grup de treball de NNTT l’opció de
crear comptes amb el nom (sense cognoms) + any de promoció de cada infant (opcions com el
nom de l’ambient o el curs no serien àgils ja que implicarien, cada curs escolar, un canvi de tots
els comptes dels infants).
Una altra tasca que correspon a l’Equip Directiu és la d’elaborar el document d’autorització per
a la creació d’aquests comptes. Correspondrà, però, a la persona tutora la gestió
d’autoritzacions per crear els correus electrònics (enviament a les famílies, recollida i
seguiment). S’ha de tenir en consideració que aquests comptes són intransferibles, permanents
i estaran en funcionament mentre el nen o la nena estigui escolaritzat o escolaritzada al
centre. En el moment de finalitzar l’escolaritat a la nostra escola, el compte de l’infant serà
donat de baixa (es donaran uns dies a la família perquè pugui descarregar tot allò guardat al
compte del seu infant abans de ser donat de baixa de la plataforma corporativa).
Un dels objectius plantejats en la utilització del Classroom és el d’integrar el seu ús en la
quotidianitat de l’escola, fent-lo servir com una eina més en els processos de cicle mitjà i
superior (a partir de quart de primària), per tal d’aprofitar totes les possibilitats que ofereix i de
potenciar així el coneixement i domini de diferents eines i recursos digitals per garantir
l’assoliment de les competències digitals presents al Currículum.
D’aquesta manera sorgeix també la necessitat de dotar aquests grups amb més equipaments
informàtics. L’Equip Directiu serà l’encarregat de la gestió d’ordinadors (Chromebooks) pels
diferents ambients.
El grup de treball de NNTT proposa l’ús de programari disponible que es pot fer servir en
paral·lel al Classroom i que facilitarà la creació de recursos audiovisuals que poden ser de
molta utilitat per aquells infants que no puguin assistir a les assemblees virtuals en directe en
moments determinats. Un d’aquests programes recomanats és el Youtube, del que es demana
crear un compte de l’escola per penjar i compartir vídeos. Un altre possible programa és el
Padlet, o qualsevol altre que permeti la creació de murs i murals virtuals per a compartir
fotografies, escrits, vídeos… de manera privada i segura.
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INFANTS I FAMÍLIES DAVANT LES NOVES TECNOLOGIES
A l’hora de determinar el grau d’acompanyament/autonomia de l’infant en l’ús de les eines i
recursos digitals s’han de valorar els diferents factors que el caracteritzen. Així es té en compte,
en primer lloc, l’edat del nen o nena i el seu nivell maduratiu, que determinarà en gran part el
nivell d’adquisició de les habilitats necessàries (capacitat de concentració, fluïdesa i
comprensió lectora, etc.) per dominar la utilització de la plataforma i altres programes, així com
l’adquisició de l'esperit crític necessari per saber trobar i escollir aquella informació realment
útil i verídica de tota la disponible a la xarxa.
La formació, comunicació i ús del Classroom s’orientarà cap a les famílies.
EDUCACIÓ INFANTIL
I CICLE INICIAL

En aquests nivells l’eina Classroom està pensada per fer arribar el material
de propostes i activitats a les famílies, i no als infants. Per tant, en cas de
confinament, l’escola farà arribar les propostes i activitats a les famílies a
través del nostre entorn virtual, i no a través de correu electrònic com es va
fer durant el confinament del curs passat.
L’infant ha d’accedir i treballar amb supervisió de l’adult o l’adulta.

TERCER DE
PRIMÀRIA

Si es valora que la nena o el nen té prou maduresa i capacitat per
desenvolupar-se autònomament pel Classroom, ho podrà fer.
La formació, comunicació i ús del Classroom s’orientarà cap a les famílies.
L’infant pot accedir i navegar pel Classroom de manera autònoma.

QUART, CINQUÈ I
SISÈ DE PRIMÀRIA

Serà necessària una formació pels infants durant les dues primeres
setmanes del curs.
Necessitat d’equipar les aules amb eines informàtiques per millorar l’accés
de tots els infants des de l’escola.

Per garantir el domini de la plataforma i per aconseguir un ús àgil i fluït de la mateixa, es farà
una formació a totes les persones que faran servir el Classroom:
Infants
Docents

L’alumnat de quart, cinquè i sisè de primària rebrà una formació per part del tutor o
tutora durant les dues primeres setmanes del curs.
El nous docents que s’incorporin a l’escola el curs 2020-2021 i tots aquells que vulguin
reforçar allò après a la formació de juliol, rebran una formació per part de la persona
coordinadora TAC de l’escola.

Famílies

Podran accedir a un vídeo tutorial: es penjarà un vídeo explicant el funcionament.

Des de l’equip de treball surt la necessitat de vetllar per la seguretat a Internet dels infants i de
conscienciar de la responsabilitat necessària per fer un bon ús de les xarxes i dels recursos
digitals. Una bona opció és fer-ho mitjançant xerrades i/o tallers destinats al propi alumnat i a
les seves famílies. Des del grup proposem diferents opcions de ponents per dur a terme
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aquestes activitats, tot i que caldrà acabar de valorar i escollir la persona o les persones que
finalment desenvoluparan aquestes xerrades:
•Es valoren les xerrades organitzades per mossos i/o Guardia Urbana (Parc de la Pegaso).
•Sebastián Mársico, entusiasta i simpatitzant amb l'ús responsable de les noves
tecnologies de la informació. Ja ha fet anteriorment alguna xerrada a l’escola per a les
famílies. Ell ha estat usuari d'ordinadors des de ben petit i s'ha relacionat amb la
tecnologia aplicada a la música i la postproducció de so per cinema de manera
professional durant varis anys. Paral·lelament, ha fet cursos d'edició d'àudio digital a
Buenos Aires. Actualment coordina un SAT Apple a Barcelona.
•Iris Roch i Laura Almagro, del Programa Cafè i Socialmedia www.cafeisocialmedia.cat

ORGANITZACIÓ EN CAS DE CONFINAMENT
Un altre objectiu del grup de treball és el de garantir l’equilibri entre l’ús de de les noves
tecnologies i el desenvolupament de propostes en la línia de l’escola que permetin
l’exploració, la manipulació i la creativitat, ressaltant la importància d’explorar, tocar, sentir… i
no perdre el sentit de l’escola, els seus valors i la seva identitat. L’organització de les
assemblees virtuals i l’oferta de les propostes es dissenyaran tenint en compte que cal evitar
un ús abusiu de les pantalles.
L’experiència del confinament viscut ha servit per posar de manifest la dificultat de l’equip de
mestres per generar propostes més manipulatives i en format paper, sabent que no totes les
famílies disposaven dels mitjans per imprimir ni del material necessari per desenvolupar-les a
casa. És un neguit que es va rebre per part de les famílies.
Per pal·liar aquesta dificultat i garantir la igualtat en l’accés a totes les activitats de l’ambient
per tots els infants des de casa, en cas de confinament, facilitant l’accés a les propostes (ja que
moltes famílies no tenen impressora) s’ha acordat disposar d’un dossier amb activitats ja
impreses llest per ser pres a casa en cas de confinament. Cal destacar la importància de que
aquestes dossiers, incloent les tasques de les especialitats, es trobin localitzats dins l’ambient
en un lloc acordat. De primer a quart de primària cal que els infants portin una carpeta simple
per poder ficar-hi els esmentats dossiers en cas d’haver de prendre material en format paper a
casa en cas de confinament (aquesta carpeta romandrà al calaixet de cada infant i només serà
utilitzada amb aquesta finalitat). Cinquè i sisè han de portar una carpeta amb separadors
(forma part del material de cada curs escolar) que serà utilitzada a l’escola i per prendre
material en format paper a casa.
Això requereix, per part de l’equip de mestres, tenir elaborada una planificació de propostes
de, com a mínim, dues setmanes d’antelació en relació a la seva programació. Aquestes
tasques o activitats, són les mateixes que es faran a l’ambient de manera presencial.
També s’acorda que els infants de 1r a 4t de primària portin un estoig buit on hi tindran el
material d’ús més habitual i quotidià (aquest material serà proporcionat des de l’escola).
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Aquest estoig serà utilitzat durant el temps de presencialitat a l’escola, i només es prendrà a
casa en cas de confinament.
S’ha elaborat un llistat de material que, en cas de confinament, els infants prendran a casa per
continuar amb el treball escolar de les propostes que hauran de fer de manera telemàtica. Del
material que proposem, cada nivell valorarà els materials específics necessaris segons el curs
dels infants: llapis, goma i maquineta; colors en qualsevol format: llapis, ceres, retoladors…;
fulls blancs; tisores i pegament, una paleta senzilla d’aquarel·les i un pinzell; etc.
Cal recordar que davant la sospita de que un dels infants pugui estar contagiat, a l’espera dels
resultats de la PCR (2-3 dies), la tutora o el tutor pot planificar i anar organitzant el material i les
propostes per prendre a casa davant la possibilitat del confinament del grup sencer, en cas de
que el resultat de la prova sigui positiu.
El grup de treball de Noves Tecnologies destaca la importància de comunicar i traslladar a les
tutores i als tutors les tasques que els hi corresponen per garantir l’accés de tot l’alumnat a les
eines i recursos digitals necessaris per seguir l’activitat escolar de manera telemàtica quan no
sigui possible de manera presencial.
Com s’ha comentat anteriorment, cal tenir les activitats programades amb dues setmanes
d’antelació per poder elaborar un dossier amb propostes en format paper que es posarà a
disposició de l’alumnat en cas de confinament.
L’Equip Directiu ha d’elaborar l’horari de l’Equip Docent. A partir de l’horari presencial de cada
persona de l’equip, cada tutor o tutora haurà d’ elaborar el seu propi horari de confinament,
que haurà de començar a les 9:00 i finalitzar a les 14:00 (horari lectiu) mantenint les hores de
l’especialitat (les persones especialistes continuaran amb l’activitat pròpia de cada especialitat
amb cada grup en cas de confinament). Les reunions i tasques pròpies de l’horari no lectiu es
duran a terme entre les 15:30 i les 16:30.
El fet de no tornar a flexibilitzar els horaris, com en el confinament viscut, respon a la valoració
que s’ha fet sobre la importància de mantenir les rutines i respectar els horaris adients pels
infants, les famílies i l’equip docent. És per aquest motiu que hem concretat que, en cas de
confinament, l’horari lectiu continuarà sent de les 9.00 a les 14.00.
Les connexions no han de durar tot el dia ja que cal recordar que el Classroom no és un
substitut de l’escola presencial, sinó una eina per facilitar l’accés a les propostes i mantenir la
cura i el vincle cap a l’alumnat quan no sigui possible la presencialitat.
Som conscients que no tots els infants es podran connectar i seguir sempre les rutines en
l’horari lectiu, per temes d’organització familiar. Per això és recomanable gravar els continguts
que volem transmetre: contes, cançons, explicacions… i per penjar-los al compte compartit de
Youtube (en ocult) i compartir-ho de manera segura (mitjançant les adreces GSuite o penjant
l’enllaç al Classroom). Per seguretat i privacitat és millor no enregistrar les sessions de Meet
directament ja que quedarien gravats els infants que hi participen.
En el cas de les persones especialistes, si romanen a l’escola, podran connectar amb el grup
des del centre en l’horari habitual d’atenció a aquell grup. Cal que es coordini amb el tutor o la
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tutora perquè aquesta o aquest ho pugui comunicar als infants a l’assemblea del matí i pugui
recordar-ho deixant un comentari al Classroom. Igual que la persona tutora, l’especialista no
cal que estigui connectada (però si disponible) durant tota la sessió.
Les persones tutores són les encarregades de recollir tota la informació necessària sobre
l’accés a dispositius (ordinador, tauleta, mòbil, impressora, escàner) i connexió per part de les
famílies. En cas de detectar alguna mancança en aquests aspectes, i per evitar la desconnexió
o aïllament digital dels infants durant el temps de confinament, es comunicaran a l’Equip
Directiu tots els casos localitzats per gestionar les peticions de préstecs de dispositiu i d’ajudes
a la connectivitat.
S’espera que aquestes propostes facilitin la comunicació escola-família i que ajudin a mantenir
l’esperit de l’escola i la finalitat de cuidar l’infant en tots els aspectes del seu desenvolupament
en un moment d’inestabilitat com el que es va viure el curs passat.
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ANNEX 2
DOCUMENT MARC GRUP DE TREBALL DEL COS, MOVIMENT I ART.
El Treball Corporal, Musical i Plàstic com a eix vertebrador
de l’Acció Tutorial i d’Accés al Coneixement.

INTRODUCCIÓ
En el context de la pandèmia de la Covid-19 es genera un debat sobre les perspectives educatives i
el canvi de paradigma en què ens trobem: com serà l’educació durant i després de la pandèmia?
Aquesta pregunta crea una incertesa de la que només podrem sortir creant reflexió i acció al voltant
de la nostra tasca. Durant els primers mesos d’aquesta situació l’educació ha patit un trasbals de
gran importància que ens convida de manera ineludible a repensar l’educació.
Paral·lelament, sens dubte, el temps d’aïllament social ha posat de manifest la importància de la
cultura i de totes aquelles àrees que actuen de manera implícita i explícita en l’estat anímic i físic de
l’individu: les diferents arts i el moviment del cos. Com a persones, estar tancats ens ha mostrat la
fragilitat emocional de l’ésser humà davant de la tragèdia i l’emergència que se’n deriva d’aquesta.
No poder nodrir-nos de teatre, concerts en directe, museus, art, relacions, moviment o activitat física
ens ha afectat emocionalment com a individus i com a societat. Però alhora també ens ha permès
apreciar exponencialment com la creativitat ha estat la sortida emocional a tota aquesta situació.
D’altra banda, com a mestres, hem pogut veure de prop les situacions familiars al voltant dels estats
físics i anímics del nostre alumnat. Les reunions telemàtiques amb les famílies i amb els infants ens
han permès veure, en molts casos, tant les febleses emocionals pròpies de moments d’aïllament i
incertesa, com els moments d’empoderament creatiu individual o grupal per superar la situació.
Repensar l’educació des de la creativitat de les arts i del cos, tal i com apunta la nostra excompanya
Inma Martínez en un article publicat al Diari d’Educació, pot ser una gran oportunitat per a la nostra
escola en relació a allò que ens caracteritza: l’acompanyament dels processos d’aprenentatge i
l’acompanyament emocional dels infants.
Les imatges d’aquests darrers mesos parlen per si soles… la creativitat, en tots els seus
àmbits (música, teatre, activitat física, ball, plàstica…) ha ocupat un gran espai, ens ha
ajudat a passar les hores, a compartir amb els i les altres, a comunicar-nos, ens ha fet riure i
somriure, hem après, jugat, treballat… La creativitat ha sigut essencial per sostenir física i
emocionalment aquest moment social en el qual ens trobem (…) Proposo que pensem com
ens ha ajudat la creativitat, l’art i el moviment en aquest període. Com ens han fet sentir i
com ens han ajudat a estar més connectats i connectades socialment. Si això ho
traspasséssim a les escoles, si aquestes matèries agafessin més protagonisme, i passessin a
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ser eixos centrals, o amb més presència en l’educació, què passaria? No estarien més sans i
els nostres infants?
Si bé la situació actual genera un gran repte en repensar l’educació, el portar a terme accions de
qualitat i significatives per als infants fent de l’art un eix primordial educatiu és una tasca difícil que
necessita d’una reflexió, planificació i acompanyament exhaustius.
En els següents apartats exposem la importància de l’art en l’educació i la proposta que com a grup
de treball fem perquè la nostra escola s’impregni d’aquestes disciplines de manera global en el seu
dia a dia d’una manera més considerable.
ELS DIFERENTS LLENGUATGES ARTÍSTICS DINS L’EDUCACIÓ DE L’INFANT. LA SEVA
IMPORTÀNCIA EN EL MOMENT PRESENT I FUTUR
Que les disciplines artístiques són indispensables per a la formació de l’individu és quelcom que
diferents pedagogs, filòsofs, psicòlegs i docents han defensat al llarg de la història.
Avui en dia, aquestes idees venen recolzades per les investigacions que es porten a terme des de la
neurociència. La neurociència fa èmfasi en la sensorialitat en l’aprenentatge i com aquest procés es
va emmagatzemant en l’individu amb la plasticitat del cervell. Segons la neurociència, les activitats
que més afavoreixen aquesta plasticitat són la música, les arts i la psicomotricitat. Sembla ser que
des de molts sectors es veu en aquestes disciplines i llenguatges una gran ajuda en l’aprenentatge,
però alhora es produeix la paradoxa de que les idees al voltant del valor educatiu de l’art queden
molt poc impulsades pel currículum i força difoses al voler plasmar-les a l’escola.
L’art i el moviment ens permeten construir identitats, desenvolupar xarxes, construir, expressar i
imaginar-nos altres maneres de sentir i funcionar en grup. La paraula i el relat com a espai per
connectar amb les nostres sensacions i creences. El procés artístic ens dóna i dóna als infants en el
seu dia a dia curiositat, creativitat, tolerància i paciència. Però sobretot reforça les capacitats de cada
infant i les seves habilitats… el fet de tornar a observar, poder expressar tant individualment com
col·lectivament i tornar a tenir a l’espai escolar un espai de seguretat, que no posa en risc les nostres
realitats.
Fer un procés creatiu ens obliga a un respecte cap a un mateix o una mateixa, cap al grup i cap als
materials. Construïm rituals, establim espais d’assemblea de presa de decisions on la paraula ha de
debatre i analitzar allò que ha sorgit en el procés. Ens obliga a treballar des dels no-judicis. Obliga a
estimar-se i poder avançar i construir col·lectivament.
En definitiva la voluntat és trencar el silenci i crear espais de diàleg, relació i construcció comuna. Ens
dóna una eina per experimentar, a treballar des de les emocions i posar l’infant i el jove o la jove en
una situació més plena i íntegra.
L’art i la creativitat com a espai per prendre decisions, com a pedagogia on l’infant i el mestre o la
mestra aprenen… i on es treballa per allò que ens uneix i no pel que ens diferencia.
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I per què l’art contemporani? Perquè és l’art del nostre temps, perquè està ple de dones creadores i
perquè els artistes i les artistes estan vius i vives. Perquè l’art és cultura, vincula aprenentatges i
construeix nous significats; i és un llenguatge universal que permet expressar i comunicar emocions,
sentiments, idees i conceptes.
L’exploració crítica, interpretativa, creativa i expressiva que l’educació artística té com inherent en el
seu procés d’aprenentatge és fonamental en el desenvolupament de l’ésser humà en totes les
seves dimensions; i això és així, en l’enteniment de l’art com un element holístic, que integra totes
les possibles maneres de representar i representar-se , i que fonamenta el valor crític i ideològic vers
la cultura i l’educació visual i artística.
Els veritables autors de les obres no són els autors sinó les persones que les contemplen.
(Marcel Duchamp)
En el treball corporal i motriu plantegem un enfocament holístic. Defensem la necessitat
d’aprendre des de l'experiència, la vivència, l’emoció, la corporalitat i la sensorialitat.
Aquest treball corporal estarà basat en la creativitat per fomentar el desenvolupament de les
capacitats de cadascú (individual) per crear nous camins i ponts per poder avançar també plegats i
plegades (col.lectiu).
El moviment corporal pot comportar canvis en la psique, promovent la salut i el creixement
personal, autoconeixement, autoestima i les habilitats socials.
Des del treball del cos a l’escola pretenem trencar en la hegemonia esportiva, (com a concepció
mecanicista i de rendiment) cap una vessant, com dèiem anteriorment més holística i integral a nivell
biomotriu, psicomotriu i sociomotriu. Cerquem, doncs, el desenvolupament d’un cos que juga,
que sent, que expressa, que lluita, introyectiu (que es coneix), que explora, que construeix, que
es relaciona amb els i les altres i la natura, que manipula, coordinat i capaç...
Una de les fonts a investigar i explorar de les competències motrius serà a través de processos
artístics i creatius, ja siguin individuals (introspectius) i cooperatius.
Des de l’àmbit de Treball del Cos responsabilitat envers la coeducació i la sexualitat. Dins la nostra
societat, trobem molts inputs lligats a la pràctica motriu, la identitat de gènere i els estereotips
sexistes. És per aquest motiu, amb la mirada posada en la prevenció i la cura en el sentit més
profund, que ja des d’edats primerenques posem molta atenció al tipus de propostes que oferim,
com les presentem i a la cura i al respecte en l’acompanyament adult en relació a les expressions de
gènere entre l’alumnat.
Per acabar i en referència a l’educació musical, són les diferents pedagogies musicals que sorgeixen
al segle XX de la mà de Jaques Dalcroze o Edgar Willems entre d’altres, que fan èmfasi en la
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capacitat emocional de la música, per una banda, i els efectes de l’educació i la pràctica musical
sobre les capacitats cognitives humanes, per l’altra. Malgrat les polítiques educatives del país no ho
reflecteixen, els aspectes anomenats són àmbits d’investigació vigents per part de la psicologia i la
pedagogia de la música impulsades sobretot a partir d’investigacions més generals com les que han
portat a terme Jean Paul Despins , David J. Hargreaves o Howard Gardner. Des de les universitats
del nostre entorn destaquen, entre d’altres, les investigacions de Josefa Lacárcel Moreno (Universitat
de Múrcia), Maria Andreu Duran (Grup de Recerca en educació auditivo musical de la UAB) o Ester
Bonal (Escola Superior de Música de Catalunya i projecte Xamfrà).
La música és un fenomen complex que enriqueix processos emocionals, perceptius, cognitius i
motors, augmenta el treball en xarxa del cervell i la seva plasticitat, fent una activació més important
en totes les tasques. De fet, la pràctica musical és fins ara l’única activitat humana que posa en actiu
totes les parts del cervell, per tant, no podem passar per alt la importància del seu treball en els més
petits i les més petites. Aquestes característiques d’enriquiment fan que la música estigui
relacionada amb la resta d’aprenentatges. D’una banda, l’activitat musical està involucrada en àrees
del cervell relacionades amb el llenguatge, el raonament, la intel·ligència espacial i la creativitat, i
d’altra banda, el treball musical treballa implícitament processos emocionals i habilitats socials. És
per això que incloure la música en el dia a dia dels infants aporta una gran riquesa en el
desenvolupament de l’infant.
L’aportació des de la tutoria, i amb acompanyament de l’especialista de música, pot ser molt
enriquidora tant per als mestres i les mestres, com per als infants, enfocant-nos en un treball més
global i holístic. Una acció tutorial des de la música de manera senzilla però regular pot incidir
primerament en l’atenció, escolta i preparació del grup davant de qualsevol activitat, i més
concretament en una assemblea de matí o de tancament. Petites intervencions musicals des de la
tutoria poden ajudar al tutor o a la tutora a veure i acompanyar el grup i els infants des d’una altra
òptica i pot ajudar a donar eines de motivació i recursos diferents als emprats fins ara. Per exemple,
la realització de jocs rítmics i percudits senzills improvisats a través de poemes ens pot ajudar a
treballar el llenguatge, la memorització, les matemàtiques i l’escolta; cantar en grup repercuteix en la
unió i escolta del grup; les relaxacions amb música ens poden servir per fer transicions d’activitats o
per calmar tensions grupals; els jocs de música i moviment ens poden ajudar a treballar dinàmiques
de grup; i treballar els missatges de les cançons ens poden ajudar a treballar el pensament crític.
Per acabar, com a grup de treball fem palesa en l’ús de recursos artístics per a la reconstrucció social.
En un moment com el que estem vivint, l’estat emocional en què ens trobem tant a nivell individual
com a nivell social necessita d’eines més fortes per obrir canals d’apertura, per identificar emocions i
per col·locar-nos davant l’emergència tan inesperada i envoltada d’incertesa. Unes eines diferents a
la paraula però que ens donin estratègies per retrobar-nos amb ella connectant des de llocs previs a
la consciència del llenguatge. Perquè ara més que mai fer un acompanyament en el sentir, viure,
observar i escoltar ens farà més atents i atentes en les necessitats dels nostres infants i ens ajudarà
conseqüentment a trobar maneres de pal·liar i reconstruir allò que només mirant i parlant no es pot
veure.
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PROPOSTES A IMPLEMENTAR ALS AMBIENTS
Mentrestant, la situació que ha generat aquesta pandèmia mundial ens fa pensar en no perdre de
vista el que aquesta situació implica tant a curt com a llarg plaç. No sabem què passarà en els
propers mesos ni en els propers anys. El que sí que sabem és que aquesta situació implica un canvi
de paradigma en l’educació. Aquest grup de treball creu fermament en els diferents llenguatges
artístics com a recurs per al treball emocional, de comunicació i adquisició de nous aprenentatges.
Aquest document planteja la justificació de la introducció de l’àrea artística i corporal d’una manera
més explícita des dels ambients per part de la tutoria amb un acompanyament dels i de les
especialistes a l’època post-covid.
Concretem, doncs, tot un seguit d’acords que pensem que són bàsics i importants per aquest treball
de col·laboració docent.

ESPECIALITATS DE MÚSICA I TREBALL DEL COS
Des de la comissió es crearan un seguit de propostes obertes, plantejaments i orientacions per als
i les mestres per tal de poder dinamitzar aquestes propostes i acompanyar-les.
Crear una estructura de coordinacions d’especialistes per poder participar dels nivells en diverses
setmanes i també reunions entre especialitats. El SEP es farà fora de l’horari només a 5è i 6è i això
permetrà que els i les especialistes puguin estar als nivells per poder coordinar-se.
S’intentarà intensificar la intervenció dels i de les especialistes per cicles per qüestions de seguretat i
també per facilitar una intervenció el més coherent possible potenciant un coneixement més profund
dels grups i donant un suport més intens a les tutores i als tutors.
Tenir especialistes per cicle pot ajudar a donar l'empenta necessària a aquestes disciplines que en el
dia a dia potser poden quedar més difoses i permetre que formin part de l’eix vertebrador de l’acció
tutorial introduint activitats més globalitzades.
La comissió de cos, música i art haurà de mantenir-se al llarg del curs per poder donar suport i
assessorament als i a les mestres. L’organització d’aquest curs serà especialment intensa a nivell
d’assessorament i acompanyament. Des de la funció de les caps d’estudis es posarà l’accent en
aquesta necessitat i se’n farà incís durant les trobades quinzenals.
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El treball directe de les persones especialistes amb infants, dependrà del nombre de mestres
especialistes de què puguem disposar, així com de les diverses especialitats que tenen reconegudes
els i les mestres tutors i tutores. En cas que no puguem cobrir la totalitat dels cursos, s’haurà de
concretar un criteri.
Des del grup de treball valorem diversos escenaris en cas que no es pugui atendre directament a
tots els nivells:
-Els tutors i les tutores poden fer un treball més globalitzat als cursos de 1r, 2n i 3r. Els i
les mestres especialistes farien un assessorament directe i participarien dels cicles i/o nivells.
-Fer un treball quinzenal.
-Fer una intervenció més específica en els nivells de final de cicle: 2n, 4t i 6è.
MATERIALS I ESPAIS
Durant la coordinació anual entre les tutories i les especialitats anirem treballant propostes
d’activitats així com ús de materials i espais. A continuació alguns exemples:
●Creació de conjunts de materials artístic per poder tenir microespais amb aquests materials
mòbil a diversos ambients de tota la Primària: minimons, treballa amb sorra (minimons), fang,
taula de llum…
●Llistat de material artístic que considerem necessari que disposi cada ambient per fer un
treball artístic, corporal i musical.
●Material. Hem de decidir si es podria fer ús dels instruments en algunes sessions de música,
donat que el material a emprar condiciona molt el treball que es pot fer. També s’haurà de
valorar l’ús de material a les sessions de treball del cos. Es valora la possibilitat que els mateixos
infants facin la desinfecció tal i com apareix a les instruccions del Departament d’Educació.
●Proposta de llibreta de cada infant (Waldorf) a mode dietari. El dietari és el “llibre en què algú
escriu observacions i reflexions dia rere dia”i sempre neix directament de la necessitat humana
d’expressar-se amb un avantatge: la seva falta de constriccions, que en permet el desordre i la
varietat. (H.Morera i M-Roca)
●Conjunt de material artístic confinament. Des de la tutoria, durant les reunions a les famílies
s’haurà d’insistir en el fet de que els infants puguin tenir accés a certs materials per realitzar
activitat artística.
●Assegurar equips de música o altaveus que funcionin adequadament per fer audicions als
ambients.
●Es valora fer el treball del cos a l’exterior el màxim de nivells possibles. A poder ser a partir
de 3r. Les sortides a l’exterior seran per al joc lliure i gaudi, però també han de poder incloure un
treball corporal i artístic i dels diversos àmbits, en alguns casos del treball globalitzat. Així
doncs, l’expansió els grans moviments s’hauran de centrar en els moments de sortida a l’exterior,
sent els moments a l’ambient moments on es pugui treballar molt més l’introspecció o un
moviment més controlat i centrat. Hem de concretar espais que es puguin emprar per fer
dinàmiques i treball corporal i musical. A més de les sales de psicomotricitat que es prioritzaran
pels infants de P3 a 2n, també disposem de l’ambient de visionats per a poder fer dinàmiques
corporals, musicals i artístiques amb aquest moviment més atencional i sensorial.
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●Espais exteriors. Conquerir espais exteriors per tot allò corporal, motriu, expressiu i artístic.
(Veure el document marc del grup de “Context Social i Urbà”.
●Relació de tot allò corporal, expressiu i artístic amb la naturalesa. Sortides pel barri i banys de
natura. (Veure el document marc del grup de “Context Social i Urbà”).

TIPUS DE PROPOSTES PER A L’ACCIÓ TUTORIAL
Propostes del dia a dia. (Orientacions pràctiques i horari model per organitzar les activitats i
propostes quotidianes relacionades amb el cos, moviment i art) Al final del document d’aquest
grup de treball trobem un annex (annex I) amb una proposta d’estructura horària per tal de
visibilitzar en quins moments es poden introduir les propostes plantejades per cos, música i art dins
del Pla d’Acció Tutorial entenent aquests llenguatges com a base indispensable del treball a
l’ambient. Aquest horari és orientatiu i no pretén sobresaturar. Així doncs, donem visibilitat al munt
d’oportunitats que tenim, al llarg del dia i de la setmana, per introduir activitats curtes i quotidianes
que activen processos artístics, corporals i de moviment com a recurs per a la tutoria o qualsevol
especialitat:
-Indicar canvis de ritmes i rutines.
-Introduir temes, elements, processos d’aprenentatge.
-Fer un tancament d’una activitat, d’un procés o del propi dia.
-Activar el cos i l’atenció i cridar a la concentració.
-Tornar a la calma.
-Fer canvis de ritme en el dia a dia.
-Generar una seqüència temporal lògica i fluida al llarg del dia.
-Baixar la tensió.
-Relaxar-se.
-Nodrir els aprenentatges.
- Des de la comissió considerem indissoluble el treball de valors i actituds relacionats
amb molts aspectes posant l’accent en el gènere i la sexualitat.

PROPOSTES GRÁFICO-PLÀSTIQUES PER L’INICI DE CURS (les dues primeres setmanes).
El següent recull de propostes gràfic-plàstiques estan pensades, en un primer lloc, per acompanyar
l’etapa de reconstrucció del temps viscut dels infants des del confinament fins a l’etapa d’inici del
nou curs escolar. Aquestes activitats ofereixen la possibilitat d’expressar, a través del llenguatge
visual i plàstic, allò que de vegades es fa difícil comunicar des de la paraula. Cal contemplar les
diverses necessitats que trobarem en el grup d’infants, doncs hi haurà nens i nenes que pot ser que
se’ls faci feixuc remoure el passat i pot ser que no tinguin motivació per reviure l’etapa del
confinament, encara que sigui a través d’un llenguatge d’expressió plàstica. Per tant, recomanem
adaptar les activitats a les necessitats dels infants oferint la possibilitat d’abordar el temps viscut, per
exemple, posant la mirada en l’etapa més lúdica durant les vacances d’estiu. Totes les activitats es
poden vincular amb l’obra d’algun artista contemporani o alguna artista contemporània per tal
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d’aprofundir o estirar el fil cap a nous aprenentatges i ampliar el marc cultural dels infants. A més
d’aquest recull de propostes per desenvolupar durant les primeres setmanes de retrobament amb
els infants, també s’adjunten d’altres activitats plàstiques que permetin connectar amb un mateix o
una mateixa, des dels sentits, tot potenciant la creativitat, la fantasia i el gaudi a través de
l’experiència sensorial que ofereix la intervenció amb els materials plàstics.
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ACTIVITATS Gràfico - plàstiques
Propostes pensades per al pla d’inici.
El fil de temps viscut
A partir del relat personal del mestre o de la mestra a través
d’una història narrada, dibuixos o fotografies del temps
viscut (confinament i vacances d’estiu), proposar
l’elaboració del propi relat de la vivència de l’infant fent un
collage: enganxant materials, imatges i dibuixant o pintant.
Oferir un format o suport en cartolina estreta allargada i en
horitzontal podent-ne fer plecs com si fos un llibre. La idea
és que el format ofereixi la idea de principi i final del relat a
través d’una lectura lineal on les idees queden ordenades
en l’espai de representació plàstica.
Mapeja el teu estiu
La idea és crear un mapa a partir de les vivències dels
infants a l’estiu, els llocs on han estat, les persones a qui han
vist, les seves experiències… convertir-los en un mapa
imaginari amb rutes, camins i recerques del tresor. Es pot
vincular la proposta amb l’obra de l’artista Raeena Saint
Kallat la qual, a través de la construcció de mapes,
desenvolupa un discurs sobre els moviments migratoris.
Aquí es pot aprofitar per obrir un debat sobre el tema que
tracta l’artista relacionat amb la privacitat de moviment que
ens ha dut el confinament…….

Reena Saini Kallat
Transformació d’imatges elaborant nous relats

Proporcionar fotografies representatives dels escenaris del
confinament: balcons, arbres, la ciutat amb els carrers,
places, parcs i escoles buides. És important que les imatges
siguin en blanc i negre perquè visualment permet
diferenciar la intervenció dels infants en color, de la imatge
original.
Iniciar l’activitat amb una conversa de grup on els infants
expressin els records que els evoquen les imatges. Després
els donem una o dues imatges per triar perquè les
modifiquin i transformin. Per exemple: dibuixant persones a
les imatges buides, situant-se ells o elles a l’escena
recordant el primer dia que van sortir al carrer, transformant
una imatge d’un arbre d’hivern a la primavera pler de fulles i
flors, amb algun ocell, dibuixant-se ell o ella amb la família
en un balcó, etc. També els podem demanar que ens portin
fotografies dels espais de casa seva sense humanitat perquè
després ells i elles puguin modificar també aquestes
imatges recordant moments en família o activitats en algun
espai concret de la casa.
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Exploració sensorial amb fang
Les tècniques plàstiques i les propostes matèriques amb
fang els permetran tornar a connectar amb els sentits
després d’un llarg temps (en general) més exposats i
exposades a les pantalles. (“Propuestas educativas para la
fase de reconstrución”).
Pels més grans, es pot fer una pluja d’idees sobre les
sensacions o paraules que els evoca l’etapa de
confinament. Per exemple: casa, família, proximitat,
llunyania, amistats, tristor, alegria, quotidianitat, cuinar,
jugar, etc. Els podem demanar que triïn una paraula de la
pluja d’idees i que explorin amb el fang pensant en la
paraula triada.

Miquel Barceló
Caixa sorpresa

Caixa amb elements diferents (objectes quotidians i de la
natura) que evoquin records de la vivència en confinament
dels infants. Els objectes i elements poden ser presentats a
l’alumnat com el contingut d’una capsa de sorpreses. Es
tracta que els nens i les nenes expressin i expliquin les seves
idees, sentiments i records que els evoquen amb l’objecte
triat i alhora compartir i escoltar les experiències dels i de
les altres.
Elements que podem posar dins la caixa: peces d’un joc de
taula, un coixí, unes sabatilles, una fotografia d’un
cementiri, algun estri de cuina, una llibreta i un bolígraf, un
bastó d’avi o àvia o algun element que els pugui evocar als
seus avis, una espelma, un termòmetre, tiretes, alguna
proposta del confinament, sabó, etc. La mestra o el mestre
pot iniciar la conversa traient un element de la caixa i

https://fundaciotapies.org/es/activitat/antoni-tapies-laesfera-publica-itinerario/

explicant el seu record. A partir d’aquí, els altres infants
seguiran la proposta triant, cadascú, un element que li
permeti explicar algun record del confinament. Cal oferir
elements i objectes adequats a l’edat dels infants. Després
de la conversa, podem proposar que els infants portin un
d’aquests objectes de casa per a transformar-lo
plàsticament. Per exemple: donar-li un altre ús a una
sabatilla, amb les tiretes, etc. Es poden oferir referents
d’artistes que han jugat a transformar els objectes donantlos un altre ús, com el mitjó del Tàpies.
Laboratori tàctil
Escala de valors tàctil
Es tracta de, damunt d’una tira de cartró allargada, enganxar trossets de diferents textures: trossets de cartró microcanal,
paper de vidre i d’altres cartrons o papers amb diferents textures. Es tracta que els infants facin una escala de valors tàctils
que pot anar de més suau a més rugós o al contrari. Depenent de l’edat dels infants augmentar el grau de dificultat a
través de premisses que els permetin comparar i fer escales de valors.
Escultura tàctil
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Amb fang i materials per clavar en el fang com pals de
pinxo, serradures, xinxetes. Fer incisions en el propi fang
creant diverses textures. L’objectiu és gaudir de
l’experiència sensorial dissenyant una escultura tàctil. No ha
de tenir forma de res en concret però sí que ha d'oferir
diverses textures. Després es pot realitzar una exposició on
cada infant posi títol a l’escultura. Seria bo que poguessin
toca les escultures dels altres amb cura.

Tony Cragg
Propostes per desenvolupar creativitat, fantasia i imaginació
Són exercicis que afavoreixen la producció d’imatges diferents a les que acostumen a fer els infants
Retalls de cartolina amb formes i formats irregulars
A partir de retalls de cartolina de diferents formats i formes
deixem que l’infant esculli un retall. El nen o la nena ha de
crear una imatge utilitzant el retall de cartolina en funció del
que aquest retall li evoqui. Ex: un retall pot suggerir a un
infant la forma d’una corona. El pot transformar en corona i
enganxar-la damunt un full nou col·locant-la damunt del cap
d’algú o en algun altre escenari que l’infant imagini i dibuixi.

Mademoiselle Maurice

Proposta de projectes o recursos on l’art és el protagonista:
₋Fotografia en curs.
₋Projecte filosofia 3-18. Pintura i música.
₋Cinema en curs.
₋Postdata-MACBA. Art com a concepte de poder mirar des de diferents punts de vista.
₋Bruno Munari. Propostes des de la sensorialitat.
₋CRP. Recursos i maletes pedagògiques.
₋ExpressArt- MACBA. Maletes per primària.
₋Treball artístic des d’objectes quotidians.
₋Cinema Infants. Mostra d’Audiovisuals de Sant Andreu, a la Fabra i Coats. Narrativa,
dibuix, conte, fotografia i edició.
₋Treball de “Descobrim Bordils” com inspiració per conquerir espais del nostre barri.
Conèixer, investigar, descobrir i compartir a nivell de vida, gent, expressió i art.
₋Art-aprop. La Sagrera es mou.De 4t a 6è. Treball directe amb un artista i exposició a
l’Espai 30.
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₋Art-escola. La Sagrera es mou. 1 o 2 cursos per escola. Projecte treball artístic més
exposició artística a l’Espai 30. Cada any una temàtica. Aquest any era “Capses i capsetes”. Els
infants fan les creacions.
₋Projecte Intergeneracional- La Sagrera es mou. Treball amb diverses entitats, per
exemple lectura de contes.
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PROPOSTES CORPORALS.

A continuació, detallem alguns dels referents i continguts a treballar, ja sigui des de l’acció tutorial o
des del treball de l’especialitat de treball del cos.

ACTIVITATS CORPORALS
PROJECTE SEGNI MOSSI, més enllà del moviment (Veure Annex).
Aquest projecte investiga la relació entre la dansa (com a
projecció de l’espai i elements que dóna sortida a
l’emocional) i el dibuix (com a extensió del cos i l’acció, que
deixa rastre de la essència de les experiències). No és un
mètode sinó un treball inspirador que permet trobar el
propi camí.
“La música altera físicament els espais, el nostre espai
interior y el de l’entorn: comprimeix, esquerda,
estén...” (projecte Segni Mossi)
Superar els condicionaments i els judicis en el dibuix.
Exploració pròpia i lúdica, autònoma i col.lectiva del cos en
relació amb el dibuix.
Aprendre a desaprendre més enllà de les convencions.
https://www.segnimossi.net/en/videos.html
ATB. Despertar la consciència a través del cos.
Un camí per a fomentar la concentració, la relaxació i
l’autoconeixement. Permet descobrir les connexions
existents entre ment, emocions i cos físic, i integrar-les en
un tot més harmoniós.
Per poder fer aquest treball s’ha de crear un clima i els
infants han de voler participar. Atenció, respiració, relaxació
profunda, consciència sensorial (aprendre a escoltar la
sensació i deixar sentir), sentir l’energia, atenció en
l’estructura corporal i habitar el cos de manera fluida i
harmònica i evolucionada.
Sensorialitat (manipulació de materials) i introspecció:

https://vimeo.com/65647233

lentitud, empatia, silenci, música, sonoritat, fluir, sentir,
intuir, sensorial, moviment, plaer, focalitzar atenció
perceptiva en els sentits, autoconeixement...
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Jocs de lluita i arts marcials.
Emprar els principis de diferents arts marcials per
desenvolupar la consciència i l’energia a través
d’experiències individuals, d’interacció amb un altre o una
altra i de grup amb la finalitat de desenvolupar
determinades capacitats.
A nivell físic, tònic i postural: un acondicionament
respectuós que, a través de la consciència corporal, ens
porti a optimitzar el to, l'energia i la postura.
A nivell físic motriu: desenvolupar l'eficàcia i economia del
moviment.
A nivell emocional: permet expressar agressivitat sense
violència i fluir es situacions d’estrès.
A nivell psíquic i transpersonal. La proposta, en general, pot
considerar-se una meditació activa. Experimentar la
presència en situacions dinàmiques i de quietud. Descobrir

https://drive.google.com/file/d/
1Fjdi6HZqMeG1lIYtCqw3poST5mSUGe7h/view?
usp=drivesd
https://educaciolliure.org/agenda/arts-marcialsintegradores/

els patrons que ens limiten per tal d’anar més enllà.
Les tècniques són secundàries i es posa l’accent en els
principis, és a dir, en aquells elements comuns a diferents
arts marcials i que són la base de les tècniques (extret d’en
Pere Joan).
Dansa, expressió corporal, jocs rítmics, jocs teatralitzats, teatre, mim,...
L’Expressió Corporal és un llenguatge comunicatiu que
permet expressar sensacions, sentiments, emocions, i
pensaments. El cos és un instrument de relació amb un
mateix o una mateixa, els i les altres i l’entorn. Tal com
descriu Patricia Stokoe, aquesta tècnica “parte del
redescubrimiento de los sentidos kinestésico, visual,
auditivo, térmico y olfativo, para buscar una actitud
consciente y sensible hacia uno mismo. Así se encuentra un
lenguaje corporal propio con el cual sentir, expresar y
comunicar de una manera integrada, auténtica y creadora”.
Busca el desenvolupament de la imaginació, el plaer del
joc, la improvisació, l’espontaneïtat i la creativitat, ajudant
també a trobar una comunicació més profunda.
-Performance i art escèniques (capacitat creadora).
Qualitats del moviment i capacitats físiques.
-Conquesta del carrer. Manifestació, comunicació i
participació social creadora (art al carrer, happening,

https://drive.google.com/file/d/1EcaaM4naa4cOXYK6XIN4vL0RiDwucNj/view?
usp=drivesdk

artivisme.
(Veure el document marc del grup de “Context Social i
Urbà”).
Reptes motrius i cooperatius.
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Els jocs cooperatius són jocs que fomenten la participació
de totes les persones, emfatitzen la convivència, el trobar
un objectiu comú i el plaer de jugar.
Són un repte que només es pot superar amb la participació
activa de tots els membres del grup a través de la recerca
d’una resposta creativa fomentant la trobada amb els i les
altres i amb la naturalesa. També en la creació de reptes per
part d’ells i elles.

https://formiguescooperatives.cat
Jocs populars, tradicionals, jocs multiculturals... jocs universals
El joc és una font de plaer i també d’aprenentatge. Els jocs
tradicionals són un element important i integral de la nostra
cultura, que forma part de la nostra societat. Els jocs
tradicionals són una eina molt vàlida per afavorir la
integració i la transmissió de la realitat social que ens
envolta.
Tal i com diu Huizinga “el joc de les diferents cultures és el
motor que impulsa a tots els aspectes culturals”. Segons
aquest autor el joc crea cultura i que existeix una relació
entre la humanitat, els seus jocs i la seva cultura. D’aquesta
manera, a través dels jocs multiculturals podem apropar i
arrelar la varietat de riqueses culturals que tenim en la
nostra societat.
Arribant d’aquesta manera al concepte de jocs universals,
jocs que formen part de la nostra naturalesa i que són en
definitiva una tendència humana i es van repetint a les
diferents cultures.
JOCS de COOPERACIÓ- OPOSICIÓ. Desconstrucció del joc i la competició.
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Des de treball del cos també té un paper important la
cooperació-oposició amb la voluntat de poder fer un
acompanyament proper del desenvolupament de
l’agressivitat dins d’uns límits acotats en els jocs i formes
jugades de cooperació-oposició; parlem d’agressivitat, en
sentit positiu, entesa com l’energia vital necessària per a
posar-se a prova, superar un repte i afavorir
l’autoconeixement en relació a allò que “sóc capaç de fer”.
És per això que, progressivament i d’acord amb cada edat,
trobem interessant poder acompanyar jocs i formes
jugades de cooperació-oposició per a poder donar un valor
positiu al treball d’equip, així com a la valoració de la
necessitat del rival o de la rival sense que aquest o aquesta
hagi de ser vist o vista com un “enemic” o una “enemiga”,
sinó com un company necessari o una companya necessària
per a posar-se a prova en aquell joc. En aquest sentit, serà
una competició molt cuidada, lúdica i no tecnificada,
donant valor al procés i mai al resultat. És per això que
evitem celebrar la victòria i mai l’expressem de manera que
pugui humiliar a altres infants o fer-los sentir malament.
Evidentment, aquests jocs mai seran eliminatoris.
Acrosport, habilitats gimnàstiques, malabars i el món del circ.
L’acrosport es realitza en grup, mitjançant la combinació de
piràmides humanes, habilitats gimnàstiques i elements
coreogràfics. Té un important valor per la cooperació i
participació on tots els infants tenen un paper important i
imprescindible i, al mateix temps, diferent. Treballa la
sensibilitat artística i creativa i desenvolupa el coneixement
d’un mateix o una mateixa i les seves capacitats.
Lligat a l'acrosport ens trobem les diverses disciplines dels
malabars i el món del circ com un recurs pedagògic amb
un marcat caràcter cultural, que permet treballar tant les
habilitats motrius i les QFB, com altres aspectes més lligats
a l’expressió i la creativitat. Dona una àmplia varietat de
possibilitats on cada infant pot trobar el seu lloc i on
intervenen el treball de valors relacionats amb
l’autoconeixement i autoestima, i cooperació i respecte.

https://corresaltaigira.wordpress.com/descarregar/
acrosport/
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2271/
Pereira-Varela.pdf?sequence=1

Jocs al medi natural, jocs de pistes i curses d'orientació.
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Joc lliure i espontani, tal com ens parla l’autora Rachel
Carson, en The sense of Wonder, per deixar-nos portar pels
misteris de la naturalesa, cultivant aquesta capacitat de
sorprendre’ns i meravellar-nos de la natura i sentir-nos part
d’aquest gran misteri. Carson ho argumenta: "explorar la
naturaleza con tu hijo es sobre todo una cuestión de estar
receptivo a lo que encuentras a tu alrededor. Es volver a
aprender a usar tus ojos, oídos, nariz y yemas de los dedos,
abriendo los canales de las impresiones sensoriales en
desuso...Para mantener vivo en un niño su innato sentido

https://ozaetaaterpetxea.files.wordpress.com/2010/11/
libro-juegos-naturaleza-neila.pdf
http://www.web.orientacio.cat/lorientacio/que-es

del asombro, se necesita la compañía de al menos un
adulto con quien poder compartirlo, redescubriendo con él
la alegría, la expectación y el misterio del mundo en que
vivimos".
També contemplem en infants més grans els jocs reglats i
jocs de pistes lligats al medi natural, així com les curses
d’orientació. Aquests estimulen el poder de concentració, la
presa de decisions i la imaginació, donat que hem
d’interpretar a través d’un mapa i el que observem on som i
on volem anar.
(Veure el document marc del grup de “Context Social i
Urbà”).
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PROPOSTES MUSICALS PER A INFANTIL, PRIMER I SEGON DE PRIMÀRIA.

CAMPANES DE SALOM
Moment de la jornada: assemblea de tancament.
Objectius inicials: generar sorpresa; provocar atenció i desig; ensenyar una cançó fàcil de cantar i de memoritzar; fer una
petita avaluació
Què pot aprofitar d’aquesta cançó la tutora o el tutor?
3 anys
●Capsa de campanetes per
experimentar els sons.
●Cantar-la amb moviment de
balanceig.
●Fer-la servir com a senyal per
anar a l’assemblea: “Toquen per
l’assemblea i fan ding-dong”
●Ensenyar altres cançons
relacionades amb les campanes:
Campaneta la Ning-Ning.
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4 anys
●Capsa de campanetes per
experimentar.
●Jugar amb la lletra per
ensenyar-la.
●Joc Les campanes de...la Júlia.
L’infant o la mestra o el mestre
toca les campanes mentre els i
les altres canten.
●Joc Quina campana sona?: Una
molt gran i una molt petita. Han
de diferenciar-se molt
auditivament. Jugar a quina
sona.
●Fer-la servir com a senyal per
anar a l’assemblea: “Toquen per
l’assemblea i fan ding-dong”
Quins
altres sons ens poden
●
servir per avisar-nos per
l’assemblea? Fer pensar altres
maneres d’anar a l’assemblea.
●Cançó relació amb les
campanes.

5, 6 i 7 anys
●Capsa de campanetes per
experimentar.
●Dibuixar el so de les campanes:
sons grans/ sons petits.
●Joc Quina campana sona?
●Fer invencions amb els sons de
les campanes (si hem fet
prèviament el joc Quina
campana sona i si hem dibuixat
el so alguna vegada)
●Fer-la servir com a senyal per
anar a l’assemblea: “Toquen per
l’assemblea i fan ding-dong”
●Quins altres sons ens poden
servir per avisar-nos per
l’assemblea? Fer pensar altres
maneres d’anar a l’assemblea.
●Ensenyar altres cançons
relacionades amb les campanes.
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TIC-TAC
Moment de la jornada: assemblea de tancament
Objectius inicial:
Generar sorpresa.
Provocar atenció i desig.
Sentir altres sons de campanes .
Cantar una cançó mimada, memoritzar-la i retenir la música fàcilment.
Què pot aprofitar d’aquesta cançó la tutora o el tutor?
3 anys
●Els infants la mimen (balanceig, dormir, riiing,
despertar) i la mestra o el mestre la recita o canta.
●Per parelles : acaronar un infant a la falda.
●Que diguin algunes paraules: tic-tac, ring, soroll...
Joc de paraules.
●Fer-la a principi del matí o al final, depenent de com
es vulgui enfocar.
●Relacionar-la amb altres cançons sobre el temps, el
matí.
●Relacionar-la amb audicions musicals que simulin un
rellotge, per exemple “Simfonia de la Sorpresa de
Haydn”.
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4 anys
●Els infants la mimen i la mestra o el mestre la recita o
canta.
●Els infants la canten i la mimen.
●Per parelles : acaronar un infant a la falda.
●Jugar al Riiiiing : Estirats al terra ens canviem de lloc
caminant quan sentim el RIIIING de les campanes.
●Cantar-la al matí i relacionar-la amb el matí : Com ens
despertem, sols o ho fa algú? Ens costa? Què fem
després?
●Relacionar-la amb altres cançons sobre el temps o de
matí: Cada dia al dematí, Bon dia...
●Relacionar-la amb audicions musicals: “Simfonia de la
Sorpresa”: caminar i cada vegada que soni la
sorpresa seure.
●Comparar amb Les campanes de Salom. Quina cançó
sona?
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CAMPANETA LA NING-NING
Moment de la jornada: assemblea de matí i tancament.
Objectius inicials:
Provocar atenció i desig.
Discriminar so/silenci.
Seguir unes normes musicals: Caminar mentre sona, amagar la campana quan s’acaba la cançó.
Què pot aprofitar d’aquesta cançó la tutora o el tutor?
3 anys
●La mestra o el mestre canta, els
infants escolten. Ho fa la mestra
o el mestre.
●A poc a poc ho fa un infant.
●Campanassa la Nong-Nong.
●És un exercici de concentració.
El podem fer per centrar els
infants.
●Relacionar-la amb altres cançons
relacionades amb campanes.
●Experimentar amb campanes.
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4 anys
●Cantar-la en grup per
aconseguir l’atenció prèvia per
fer una altra cosa després.
●Campanassa la Nong-nong.
●Relacionar-la amb altres cançons
de campanes.
●Diferenciar SO/SILENCI.
●Podem dibuixar el silenci?
●Relacionar-les amb altres
cançons d’amagar: Conillets a
amagar, L’ametlla amarganta...
●Jugar a l’exterior a Fet i Amagar.
●Joc de les cadires
●Jugar a endevinar qui ha parlat.
●Propostes de seqüències
d’ordre gran-petit.

5, 6 i 7 anys
●Cantar-la en grup per
aconseguir l’atenció prèvia per
fer una altra cosa després.
●Campanassa la Nong-Nong●Pronúncia: -neta, nassa...
●Relacionar-la amb altres cançons
de campanes.
●Diferenciar SO/SILENCI.
●Podem dibuixar el silenci?
●Fer petites composicions amb
campanes on el silenci estigui
inclòs com a condició. La grafia
és pactada.
●Propostes de seqüències
d’ordre.Imaginar campanes més
grans o més petites...
●Relacionar-les amb altres
cançons d’amagar: Conillets a
amagar, L’ametlla amarganta...
●La gallineta cega.
●Joc de les cadires.
●Jugar a l’exterior a Fet i Amagar.
Jugar a endevinar qui ha
parlat.
Buscar audicions on les
protagonistes siguin les
campanes: Das
klinget(Flauta Màgica)
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CLOP CLIP CLOP
Moment de la jornada: assemblea del matí.
Objectiu inicial:
Activació del cos.
Seguir la pulsació.
Tocar instruments.
Ensenyar una cançó fàcil de cantar i d’acompanyar amb instruments.
Què pot aprofitar d’aquesta cançó la tutora o el tutor?
3 anys
●Gaudir d’una cançó amb una
pulsació molt clara, ja que està
marcada al principi amb la lletra
(Clop-clip-clop)
●Jugar a fer sons de cavalls: amb
la llengua, amb el cos...
●Sons de cavalls: imitar-los
corrent per l’ambient...posar la
cançó.
●Continuar la lletra i mimar-la:Te
una panxa molt rodoneta, I una
piga a la punta del nas, Menja
herba , remena la cua, I passeja
amb mi per el prat.

4 anys
●Capsa de sons de fusta: claus,
capsa xinesa, cocos.
●Seguir la cançó: Té una panxa
molt rodoneta, I una piga a la
punta del nas, Menja herba ,
remena la cua, I passeja amb mi
per el prat.
●Onomatopeies animals
●“Memory” animals

5, 6 i 7anys
●Capsa de sons de fusta: claus,
capsa xinesa, cocos...
●Seguir ensenyant la lletra de la
cançó.
●Onomatopeies animals
●“Memory” animals
●Camí de pulsació amb cercles al
terra
(8+8), com si fossin un
cavall.
●Seguir la pulsació escrita (ratlles)
amb el dit.

●Cavall negre/cavall blanc: jugar
als colors
●Capsa
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EL TITELLA GROC
Moment de la jornada: assemblea del matí, assemblea després d’exterior i tancament
Objectiu inicial:
Captar l’atenció.
Presentar instruments diferents: triangle i claus.
Iniciar en el so grupal.
Què pot aprofitar d’aquesta cançó la tutora o el tutor?
3 anys
●Cant de la mestra o del mestre
per plaer i per calmar els infants.

4 anys
●Cantar la tornada. La mestra o el
mestre canta les estrofes i els
infants la tornada.
●Mantenir l’atenció per quan ens
toca tocar: xim-xim, cloc-cloc.
●Jugar a so, silenci.
●Titelles
●L’hora d’anar a dormir...
●Enllaçar amb altres cançons de
nit...

5, 6 i 7 anys
●Cantar la tornada
●Joc xim-xim, cloc-cloc
●Percussió corporal que imiti el
xim-xim, i el cloc-cloc.
●Jugar a so, silenci.
●Composició xim-xim, cloc-cloc.
●Dibuix de la sonoritat.

DALT DEL COTXE
Moment de la jornada: assemblea del matí.
Objectiu inicial:
Seguir la pulsació.
Presentar els cascavells.
Cantar una cançó amb una dificultat fonètica.
Què pot aprofitar d’aquesta cançó la tutora o el tutor?
3 anys
●Gaudir d’una cançó amb una
pulsació molt clara.
●Experimentar amb el so dels
cascavells.
Capsa
d’experimentació:
●
cascavells.
●Cançó eliminatòria.
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4 anys
●Construcció capsa so metall.
●Cançó eliminatòria. Altres
cançons.
●Seguir la pulsació picant de
mans i caminant.
Poden
sortir a fer la ronda de
●
tres en tres.
●Jocs d’escolta i de seguir el so.
●Nombres...

5, 6 i 7 anys
●Capsa so metall
●Cançó eliminatòria. Altres
cançons
●Seguir la pulsació .
●Nombres...
●Propostes relacionades amb els
nombres...
Jocs
d’escolta i de seguir el so.
●
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MARGARIDETA
Moment de la jornada: assemblea després d’exterior i tancament.
Objectius inicials:
Gaudir de les cançons populars.
Dramatitzar una cançó.
Captar les parts d’una cançó: estructura.
Atenció: és una cançó vocalment no adient per 3 i 4 anys, per tant en aquestes edats ens centrarem en la dramatització de
la cançó. A partir dels 5 anys, els infants són capaços de cantar alguna part, i a partir dels 6 i 7 ja la podran cantar amb
nosaltres.
Cançó interessant per treballar el gènere i actualitzar-la amb els infants.
Què pot aprofitar d’aquesta cançó la tutora o el tutor?
3 anys

4 anys

●Dramatització. La mestra o el
mestre fa de mama.
●La mestra o el mestre la pot
cantar canviant el nom de
Margarideta pel nom de cada
infant.
●Vocabulari de roba.Es pot
actualitzar.

●Dramatització. La mestra o el
mestre fa de mama, un infant de
Margarideta, un altre de Pere...
Podem canviar els noms, podem
fer veure que tenim molts fills/
es...
●Vocabulari
●Propostes sobre roba
●Cançó de matí
●Quin ens desperta, què fem al
matí...
●Relacionar amb altres cançons
de matí
●Canviar la lletra i afegir altres
peces.

5, 6 i 7 anys
●Dramatització
●Vocabulari
●Propostes de roba
●Seqüències d’ordre en el que
surt la roba
●Parts de la cançó. Estructura de
la història.
●El nostre matí
●Capsa lectora roba.

PROPOSTES MUSICALS PER A TERCER, QUART, CINQUÈ I SISÈ DE PRIMÀRIA.
Posar paraules a allò que sentim a través de la música
-Què m’inspira aquesta música?
Fer servir obres musicals o cançons modernes per treballar la vivència de les emocions i poder-les vincular a la
paraula a travès de la conversa, proposant com a fases: sentir, escoltar, parlar i plasmar a través de l’escriptura o el
dibuix.
-Quina música representa aquest moment que estic visquent?
Treball introspectiu sobre sentiments i búsqueda d’aquests de la representació d’aquests sentiments en el so de la
música.
-Què crec que representa aquesta cançó?
Vincular a moments concrets una cançó i desenvolupar el pensament crític a través de cançons de fort caire social.
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ANNEX I: ORIENTACIONS PRÀCTIQUES I HORARI MODEL PER ORGANITZAR LES ACTIVITATS I
PROPOSTES QUOTIDIANES RELACIONADES AMB EL COS, EL MOVIMENT I L’ART.
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

Inici del dia

Relat d’un conte
tradicional i
representació.

Visionat de fotos o
un curtmetratge i
comentari.

Lectura d’una
notícia d’actualitat
i comentari.

Lectura d’un
poema i
comentari.

Lectura preparada
per part d’un
infant d’un llibre
significatiu pels
infants (el mateix
que l’adult o
l’adulta està
llegint).

Abans o durant
l’esmorzar

Sessió
d’endevinalles.

Sessió d’acudits.

Sessió d’enigmes

Sessió de rodolins

Sessió de dites

Tornant de
l’exterior (abans o
després
d’esmorzar)

Joc breu de
concentració i
consciència
corporal
(mindfulness).

Repte corporal
breu a l’entrada.

Joc breu de
concentració i
consciència
corporal
(mindfulness).

Ambientació
sonora i visual
diferent de
l’habitual.

Percussió corporal

Desplegament
d’una activitat més
completa.

Sessió de música

Procés globalitzat

Sessió d’activitat
grafo-plàstica.

Procés globalitzat

Sessió de Treball
del Cos.

Tancament

Cantar una cançó
o cançons
identitaries del
grup.

Lectura per part
de l’adult d’un
llibre significatiu
pels infants.

El relat del dia.

Representar el dia
de forma
col·lectiva.

Relaxació

ORIENTACIONS GENERALS PER INTERPRETAR L’HORARI.
L’objectiu d’aquest horari és donar visibilitat al munt d’oportunitats que tenim, al llarg del dia i de la
setmana, per introduir activitats curtes i quotidianes que activen processos artístics, corporals i de
moviment com a recurs per a la tutoria o qualsevol especialitat.
Es tracta, doncs, que veient les idees i propostes suggerides, cada mestre o mestra es faci aquest
horari de quotidianitats seu, adaptat al seu grup i a les seves pròpies facilitats i oportunitats. Es
tracta, per tant, d’agafar l’hàbit d’integrar petits moments artístics i corporals com un recurs més que
també faciliti la connexió amb els infants a través d’altres llenguatges.
Amb aquest horari volem que les persones tutores i també especialistes sentin que fer servir l’art pot
ser una GRAN OPORTUNITAT per qüestions tan senzilles i, al mateix temps, fonamentals com les
següents:
•Indicar canvis de ritmes i rutines.
•Introduir temes, elements, processos d’aprenentatge.
•Fer un tancament d’una activitat, d’un procés o del propi dia.
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•Activar el cos i l’atenció i cridar a la concentració.
•Tornar a la calma.
•Fer canvis de ritme en el dia a dia.
•Generar una seqüència temporal lògica i fluida al llarg del dia.
•Baixar la tensió.
•Relaxar-se.
•Nodrir els aprenentatges.
•Oferir nous punts de vista sobre temes significatius.
Això, entre d’altres coses…
D’altra banda, sentim que, donades les circumstàncies del curs vinent i l’afectació que pot suposar
per a tots els infants, passar massa hores en un mateix espai, amb tots els companys i totes les
companyes durant una jornada extensa, pot resultar feixuc, sobretot, en les primeres setmanes
d’adaptació a la nova realitat que ens trobarem plegats i plegades.
Comptar amb aquests recursos o amb aquest sentit del ritme fent servir l’art, el moviment i el cos
pot ajudar a facilitar que els infants i els adults i les adultes tinguem un major benestar en el dia a dia
i generar, per tant, oportunitats d’aprenentatge més profitoses. Aquestes oportunitats, de forma
indubtable, s’hauran de creuar amb les oportunitats diàries de sortir de l’escola o gaudir dels espais
exteriors que, per suposat, hauran d’estar quallats de moments d’oci i joc lliure, però que també
s’han d’aprofitar per a dur a terme aprenentatges on el el cos, el moviment i l’art s’impliquin d’una
manera o altra.
En aquest sentit, l’expansió els grans moviments s’hauran de centrar en els moments de sortida a
l’exterior, sent els moments a l’ambient moments on es pugui treballar molt més l’introspecció o un
moviment més controlat i centrat.
En definitiva, aquest horari i les propostes associades, pretén ésser un dinamitzador de la vida
quotidiana on l’art, el cos i el moviment no només siguin objecte de l’aprenentatge, sinó també
facilitadors d’oportunitats i, al mateix temps, una cobertura simbòlica que ens cuidi, ens nodreixi i
ens doni impuls en un curs que, tot i haver obstacles, de ben segur, els podrem saltar.

ACTIVITATS PER L’INICI DEL DIA.
A primera hora del matí, quan els infants arriben a l’escola, comptem amb un moment privilegiat per
l’atenció. No obstant, per dir-ho d’alguna manera, l’ànima dels nostres infants va una mica més lenta
que el seu cos i, moltes vegades, necessiten posar-se en situació i prendre’s un temps.
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Aquest temps pot ser un temps informal, de salutacions i de xerrar amb un amic o una amiga alguna
cosa lleugera o contrastar alguna cosa que van viure uns i altres en paral·lel. Passat aquest moment,
també podem aprofitar la necessitat de connectar que molts d’ells i elles senten amb el seu grup i
els seus iguals per a fer alguna assemblea amb algun objectiu o proposta concreta.
Les assemblees són necessàries però, en molts casos, cal que aquests assemblees es nodreixin o
tinguin motius diversos per enriquir i també per facilitar la inclusió dels infants que no senten una
passió pel discurs oral o, fins i tot, els hi pot costar seguir-lo. Al mateix temps, considerem que una
proposta general inicial pot també motivar i ser un catalitzador d’una proposta més individual que
convidi a seguir el fil de la primera amb més profunditat, però també amb més individualitat.
Fem una petita explicació de les idees o suggeriments proposats amb la intenció que aquest calaix
de propostes es vagi ampliant amb l’experiència i vivència de tots plegats i totes plegades:
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Continuïtat

Recursos

Narració oral per part del
mestre o la mestra sense
suport visual.

Es pot tenir una taula preparada
amb algun tipus d’element artístic
per a convidar a un grup d’infants
a representar el que s’ha narrat.
També es pot tenir totes les taules
de l’ambient preparades amb
diferents tècniques i que tots els
infants representin allò escoltat
amb la tècnica que millor els vagi.

“Cuentos al amor de la
lumbre. Volumen I”

Projecció d’una imatge de
valor artístic i cultural o d’un
curtmetratge i dialogar a
través de fer preguntes. És
imprescindible haver-se
preparat la projecció
prèviament.

Es pot tenir un diari de visionats i
es pot facilitar la imatge de la foto
en qüestió o d’un fotograma del
curtmetratge i que els infants facin
un resum del que s’ha parlat, o
una frase o una paraula.
A partir dels visionats, es pot
planificar una exploració
fotogràfica d’un entorn concret i al
diari dels visionats apuntar-se
aquesta planificació, per exemple.
També es podria treballar sobre la
sonoritat de la imatge, els sons
que ens imaginem que pot tenir
aquest imatge o els que els hi
posaríem.

“Films realitzats per
infants i adolescents en
el marc del projecte
‘Cinema en curs´”.

Es pot proposar, a un petit grup,
amb material plàstic divers,
transformar la notícia o enriquir-la,
en funció del que ens ha generat.

“Info K”

Lectura d’una notícia
d’actualitat o comentari

Lectura o projecció d’una
notícia d’actualitat i propera
pels infants i comentari
posterior.
Es pot treballar no només el
contingut crític, sinó el valor
emocional de la notícia.

Lectura d'un poema i
comentari

Es llegeix un poema i es pot
comentar. També convidem
a fer aquesta activitat a algun
lloc exterior de l’escola i que
pugui tenir un vinclesimbòlic amb el contingut
literari (Veure document
marc del grup de Context
Social i Urbà).

Es poden seleccionar algunes
paraules més rellevants del
poema amb ells i elles i fer alguna
creació individual o col·lectiva
amb aquestes paraules.

Lectura preparada per part
d’un infant d’un llibre
significatiu pel grup. (Veure
activitat de tancament del
dia on l’adult o adulta es qui
fa aquesta lectura).

Si l’adult o l’adulta que
acompanya, fa, de forma
habitual, la lectura d’un
llibre, un cop a la setmana
pot haver-hi la possibilitat
que, en els grups dels més
grans, s’hagin preparat la
lectura d’algunes pàgines i
capítols. En el cas dels més
petits i petites, pot ser la
lectura d’un llibre més senzill
o adaptat.

Després d’aquesta lectura es pot
convidar a fer una proposta de
continuar la història.
Aquesta continuació pot ser a
través de text escrit o d’una
representació plàstica.

Pràctiques

Definició

PLA D'ACTUACIÓ

Relat d’un conte tradicional

Visionat de fotografies o un
curtmetratge i comentari
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ACTIVITATS D’ABANS O DURANT L’ESMORZAR.
Abans o durant l’esmorzar, es pot produir una transició complexa on infants que ja han acabat totes
les propostes comencen a esmorzar i després volen jugar a algun joc de taula. També hi ha infants
que tenen els seus propis plans i que busquen als companys i a les companyes per dur-los a terme i
també hi ha infants que es queden sols per voluntat pròpia, però d’altres que ho fan perquè no
tenen més remei.
Aquest fluir té una riquesa que no cal perdre-la, ja que aporta espontaneïtat i naturalitat al ritme del
dia a dia. No obstant, a vegades convé, per moltes raons, que l’adult o l’adulta entomi aquest
moment i li aporti estructura. Algunes d’aquestes raons poden ser les següents:
•Hi ha un canvi o un moviment pel qual és necessari agrupar a tots els infants i que estiguin centrats
esmorzant junts: sortiran a l’exterior, han d’anar a fer una sessió a un espai diferent de l’ambient,
etc.
•Detectem que hi ha infants que no acaben d’aterrar a l’hora d’esmorzar i després donen mostres de
tenir gana.
•Hi ha una certa fragmentació en el grup, els infants no es miren ni es reconeixen com a grup. Convé
generar moments de connexió a través de qüestions quotidianes com el menjar.
•L’adult o adulta ha de parlar o comentar alguna cosa important.
•Convé generar moments de plaer i riure conjunt.
Les converses espontànies, amb l’esmorzar a la mà, poden ser molt riques i fantàstiques; però, a
vegades, no hi ha conversa o es genera una situació que cal un recurs o un catalitzador que
encengui la flama. Cal, per tant, tenir a l’abast algunes idees i recursos com: endevinalles, acudits,
rodolins, dites, enigmes…

ACTIVITATS TORNANT DE L’EXTERIOR ABANS O DESPRÉS DE L’ESMORZAR.
Com hem comentat anteriorment, els moviments a l’exterior tendeixen a ser més expansius, la
tornada a la calma necessària per entomar un repte cognitiu acostuma a ser difícil i complexa en
alguns casos, sobretot, si algunes coses no s’han tancat a fora de manera adequada. Fins i tot, una
conversa necessària per aclarir un conflicte, pot arribar a ser molt complexa si l’infant no posat en
harmonia el seu interior i els seus moviments.
Es pot optar per la contenció, la repressió o recursos llampants que captin l’atenció. No obstant, el
moviment té la seva continuïtat i la seva pròpia finitud. Normalment, aquest final no és conscient i no
es possibilita i, per tant, continua manifestant-se en el neguit o la manca de concentració. Per tant,
aquests recursos convencionals, que el que fan és trencar l’harmonia d’un moviment que acaba quan
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ha d’acabar, tot i que poden tenir la seva finalitat en moments puntuals, no són els recursos més
harmònics.
Aquestes activitats o dinàmiques que proposem haurien de complir els següents requisits:
•Són capaces de recollir el moviment amb el qual venen els infants, acollir-ho, transformar-lo i portarlo a l’interior.
•Donen una continuïtat possible al moviment que s’ha donat a l’exterior.
•Són sorprenents.
•Conviden a la concentració.
•Són un repte interessant.
•Focalitzen.
•L’infant es centra en la respiració.
•Connecta amb el cos i no amb la necessitat d’expansió ni d’acció àmplia.
•Facilita el tancament del que ha passat anteriorment i obre la porta d’una forma fluïda al que
passarà després.

A continuació, oferim una descripció de dues propostes amb la intenció, com hem dit abans, d’anar
ampliant a mida que les experiències siguin ampliades:

Pràctica

Definició

Recursos
“Tranquilos y atentos
como una rana”

Joc de concentració o consciència
corporal (mindfulness).

Activitats senzilles que potencien el “aquí i l’ara”. És una
pràctica que, per fer brollar tot el potencial, no pot ser
anecdòtica. Val la pena que sigui una pràctica habitual i
anticipada, fixada en la setmana i que els infants tinguin
clar l’objectiu de la mateixa. S’ha de treballar la
respiració i l’anar baixant l’energia de forma progressiva.
També es pot realitzar abans d’una sessió de qualsevol
especialitat per afavorir la concentració.

“Desplegándose”
l’experiència de
l’Elfriede
Henstengberg amb
imatges.

Repte corporal breu i sorprenent.

Un repte corporal breu i sorprenent és qualsevol
proposta que es pugui fer de forma inesperada i que
apel·la a la concentració i a la necessitat d’estar amb un
mateix o una mateixa. Pot ser en grup de forma
individual. Un exemple seria, arribant de l’exterior,
trobar-se les cadires en fila a la porta de l’ambient i
haver de passar per sobre per arribar a la zona
d’assemblea o agafar l’esmorzar. Un altre exemple, seria
adquirir una postura inversemblant en una cadira i llegir
en aquesta postura un llibre durant cinc minuts.
Acostumen a ser pràctiques que impliquen l’equilibri i,
per tant, la concentració i, per suposat, el silenci. Pot ser
molt inspiradora la feina de Elfriede Hengstengberg o
dels plantejaments de ATB. Novament, són propostes
que no poden ser anecdòtiques i que han de ser
previsibles, esperades i desitjades pels infants.
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DESPLEGAMENT D’UNA ACTIVITAT QUE IMPLIQUI EL COS, EL MOVIMENT I L’ART MÉS
COMPLETA. (Veure Document marc del grup de Cos, Moviment i Art).
(Aquest apartat s’acabarà de concretar molt més així que tinguem els horaris finalitzats, de moment,
es llegeix com un posicionament i una declaració d’intencions).
Des del projecte, es considera fonamental el treball del cos, el moviment i l’art com una part
necessària per afavorir la reconstrucció i la sostenibilitat emocional i cognitiva de la situació que, a la
llarga, ens anirem trobant. En aquest sentit, apostem per la quotidianitat que dona protagonisme a
una part de nosaltres mateixos i mateixes afavorint la integració de tot el nostre ésser. Però també
apostem per donar sentit i obertura a les propostes de més llarga durada que permeten treballar
amb més profunditat continguts i competències més pròpies d’aquesta àrea i que, en general,
poden tenir la presència més intensa dels especialistes.
En aquest sentit, afavorirem que de tercer a sisè el Treball del Cos es faci a exteriors de l’escola i que
les sessions amb l’especialista de música siguin el més freqüents i estructurades de manera òptima
intentant incidir al màxim en els finals de cicle.
No obstant, no tenim cap especialista en Arts Gràfiques i Plàstiques i això implica que hàgim de tenir
més consciència per abordar alguna proposta o activitat al llarg de la setmana que impliqui un
procés creatiu que s’imbriqui en aquest àmbit. Per això, el document que ha elaborat aquest grup
de reflexió pretén ser un banc de recursos que afavoreixi la creació i continuïtat d’aquestes
propostes i activitats (Veure document marc del grup de Cos, Moviment i Art).
En aquest sentit, compartim que, des de les trobades quinzenals amb les Caps d’Estudis treballarem
aspectes relacionats a com incorporar l’art a totes les tutories i, fins i tot, facilitar recursos i
organitzacions que permetin la integració de les Arts Gràfiques i Plàstiques com a suport a la tutoria,
però també com un aprenentatge essencial. Lligat amb això, convidem a llegir també el document
elaborat pel grup de “Context Social i Urbà” on es possibiliten idees d’itineraris i de visites a
elements arquitectònics i artístics per a fomentar l’arrelament i el vincle amb el context que ens
envolta.
Recomanem, molt activament, quan es tingui clar l’equip, i sapiguem amb qui comptem en el nostre
cicle i nivell, els mestres i les mestres organitzem i intentem estructurar aquestes propostes més
artístiques perquè la feina que es faci sigui aprofitable al màxim per a tots i totes i, recollint
l’experiència viscuda durant el confinament amb les activitats d’avaluació més globalitzades. En
aquest sentit es facilitaran al màxim la presència dels especialistes als nivells per tal de potenciar
que, en molts casos, el cos, el moviment i l’art també permetin vehicular altres aprenentatges.
Resumim, a continuació, algunes de les mesures que es concretaran en el calendari i l’organització
per tal de facilitar aquest desplegament d’activitats més compromeses amb els components del cos,
el moviment i l’art:
•Sessions de Treball del Cos (de tercer a sisè a espais exteriors a l’escola).
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•Sessions de Música optimitzant l’organització i, sobretot, intentant incidir al màxim en els finals de
cicle.
•Acompanyament per part de les Caps d’Estudis de com implementar activitats i assessorament
organitzatiu i de continguts.
•Banc de recursos i alternatives ofert per part del grup de “Cos, Moviment i Art”.
•Connexió amb el treball del Medi, les sortides a l’exterior i els banys de cultura.
•Potenciar i possibilitar algunes activitats o propostes globalitzades com les que hem elaborat al llarg
del confinament.

ACTIVITATS DE TANCAMENT DEL MATÍ.
A l’hora de tancar el matí, s’acostumen a sumar dues variables importants: cansament i gana. El
tancament també implica la continuïtat d’alguns infants a l’escola i el comiat d’altres que marxen a
les seves cases. Tot plegat fa que sigui un moment delicat del dia i que si li hagi de donar una
atenció especial, ja que és un moment que obre la porta d’una atenció i cura privilegiada:
l’alimentació i la distensió del dia.
En aquests moments, els infants poden mostrar-se dispersos i sense objectius prou clars. Els adults i
les adultes també acusen el cansament, l’acompanyant de migdia intenta introduir-se en la dinàmica
del grup i, en general, hi ha una pèrdua d’atenció i concentració. Podríem dir que tothom està en
“espera”. Els infants que es queden a dinar esperen el dinar, els que marxen esperen als seus
familiars, l'adult o l’adulta que acompanya espera poder ‘relaxar-se’ una mica i l’educador o
educadora de migdia espera poder organitzar l’hora de l’àpat.
Totes aquestes esperes són lògiques i naturals. Però cal estar molt alerta, perquè aquestes “esperes”
i baixades d’atenció per part de tots i totes poden activar dinàmiques que no siguin molt profitoses
per a ningú. En aquest sentit, cal assegurar-se de tancar el dia, d’anticipar el que vindrà a
continuació, i tenir la percepció general que, més o menys, tothom es queda ubicat en el que està
passant i el que passarà a continuació.
En l’escenari que ens queda amb la Covid-19, el tancament també serà un moment delicat, perquè
alguns mestres i algunes mestres hauran d’acompanyar al grup a baix a la porta, mentre l’altre o
l’altra es queda a dalt dinant. També serà un moment de posar-se mascaretes per a poder circular
amb seguretat pels passadissos i de rentar les mans. I aquest canvi de ritme i d’hàbits caldrà
atendre’l, vigilar com baixem per les escales i com atenem la coreografia general.
Algunes qüestions importants que caldrà tenir en compte seran les següents:
•Ser puntuals en la sortida de l’ambient i en l’arribada a la porta per evitar aglomeracions.
•Tenir les qüestions previstes que, des de l’equip de migdia, se'ns demanin per facilitar la feina.
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•Preveure aquest moment amb temps i poder treballar el tancament del grup.
•Evitar la dispersió i la manca d’atenció. Mantenir el focus tant com es pugui.
•Anticipar tot el que siguin canvis amb temps.
En relació a tot plegat, les activitats artístiques i motores ens poden ajudar a mantenir el focus i
generar un clima o una atmosfera el més adequada possible per a cuidar aquest moment tant delicat
i important. Us proporcionem criteris per escollir algunes d’aquestes activitats que ens poden ajudar
a tancar el dia:
•Han de conduir a la calma.
•Han de ser molt senzilles, amb consignes molt simples i de resultats oberts.
•Han de requerir atenció, però no una atenció molt plena.
•Han de buscar, com a principal objectiu, el plaer.
•Han de ser cooperatives.
•L’infant no s’ha de sentir jutjat.
•Poden permetre que el cos es relaxi i la ment desconnecti.
•Poden anar acompanyades d’una ambientació diferent.
•Han de mantenir un equilibri entre la variació i la repetició. Introduir diversitat en el moment que
observem que la repetició de l’activitat ja no nodreix al grup.
•Facilitar una progressió començant per les més senzilles i acabant per les més complexes.

Algunes de les activitats que s’han anat fent durant aquests cursos són les que enumerem a
continuació, però poden ser moltes més i la idea seria recollir-ne tantes com experiències diverses
tinguem dins de l’escola:
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Pràctiques

Cantar una cançó o
cançons identitàries del
grup.

Lectura d’un llibre
significatiu pel grup per
part de l’adult o adulta que
acompanya.

Fer el relat del dia.

Representar el dia de
forma col·lectiva o
individual.

Relaxació integradora.
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Definició
Les sortides, les colònies i altres experiències van configurant un cançoner de cada grup on
l’adult o adulta que acompanya també va deixant caure la seva personalitat i gustos. Aquest
cançoner-no escrit (però que pot estar-ho) es pot transformar en un tret d’identitat del grup
que viatgi amb ell al llarg dels cursos i pot ajudar a generar vincles amb els adults i adultes
que l’acompanyen. Al final del dia, acabar cantant de manera informal les cançons que ens
agraden com a grup, pot refermar els vincles entre tots i totes. Si l’adult o l’adulta, a sobre
toquen algun instrument acompanyant ja aquest vincle encara s’enforteix molt més.
Ja ho hem comentat a un apartat anterior. Ha estat una pràctica habitual al nostre centre,
acompanyar els processos amb lectures de literatura infantil i juvenil de qualitat que aporten
visió i horitzó al que estan aprenent de forma significativa els infants. Aquests moments,
s’acostumen a viure, per part del grup, com un regal que prové de l’adult o l’adulta i no és
poc habitual observar com els infants, quan es preparen per aquesta lectura, busquen un racó
confortable, s’estiren, busquen un coixí o, fins i tot, tanquen els ulls per a representar de
forma interior allò que llegeix l’adult o l’adulta. Aquesta pràctica també es considera de
foment del plaer de la lectura.
A totes les edats i, sobretot, a infantil i cicle inicial, resulta molt important, de tant en tant,
relatar el dia. No es tracta de fer un resum exhaustiu, sinó de recollir el més important del que
ha passat. Aquest relat tant senzill facilita molt tancar processos i integrar vivències i
sensacions. Quan més petits i petites siguin els nens i les nenes, més valor tindrà aquest relat
si, com a mínim, podem esmentar una activitat on hem vist a cadascun dels infants en acció.
Aquesta proposta resulta fonamental quan el grup ha estat molt dispers o ha viscut
experiències molt exposades (sortides a l’exterior o a la natura). Considerem aquesta activitat
prèvia a la de representar el dia de forma col·lectiva i individual i suggerim que, abans de fer
la representació del dia, cal que l’adult o l’adulta hagi fet molts relats de grup. Tot i que és
una pràctica molt adient per infants d’Infantil i Cicle Inicial, fer-ho amb els grups de tercer a
sisè, també pot ser molt rellevant.
A través d’un element artístic, es pot representar el dia de forma col·lectiva o individual. Es
tracta de, sense paraules, representar el dia o una part del dia. Es pot posar un paper continu
al terra i que tots i totes dibuixin de forma col·lectiva barrejant el dibuix individual amb el
col·lectiu, per exemple. O es poden posar diferents elements al mig de l’assemblea i que
escullin algun per explicar com representen ells i elles el dia o una part del dia. També es
poden facilitar imatges o, simplement, amb un moviment del cos que es construeix
individualment o per parelles. La representació és fonamental en el nostre plantejament
metodològic i l’us de diversos llenguatges per fer aquesta representació aporta molta riquesa
i facilita el pensament divergent (veure document marc del grup “Context Social i Urbà”)
A través d’una ambientació relaxant que pot incloure tots els sentits, es pot generar un clima
de relaxació on l’adult o l’adulta acompanyi amb la seva veu una dinàmica de visualització.
Novament, podem utilitzar recursos i estratègies que hem definit a l’apartat d’activitats tornat
de l’exterior, però escollides, especialment, per aquest moment i que han de buscar el plaer i
que l’infant integri el cos, la ment i les vivències del dia. Pels més petits pot ser una bona idea
introduir el relat del dia, però també pels més grans pot ser profitós fer un resum del dia.

A MODE DE CONCLUSIÓ.
Hem vist al llarg d’aquest document com es possible nodrir la quotidianitat en moments molt
diversos del dia. Normalment, són moments complexos on acostuma a haver-hi dispersió o
transicions no fluïdes. Introduir el cos, el moviment i l’art en aquests moments pot facilitar la
consciència individual i de grup, però també pot obrir horitzons i generar oportunitats fresques
d’eixamplar la mirada i potenciar el pensament divergent i la creativitat.
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Esperem que aquesta proposta serveixi com a inspiració i que cada tutor o tutora se la faci seva, el
transformi, posi activitats noves o adapti algunes que apareixen aquí; però sobretot que el nodreixi i
faciliti la seva tasca diària d’acompanyar infants en un moment, especialment, difícil. Perquè introduir
l’Art, el Cos i el Moviment és quelcom que ens pot ajudar a tots i totes a tenir una vivència més
equilibrada i harmònica, siguin quines siguin les circumstàncies que ens envolten.
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ANNEX 3

EL DIÀLEG ENTRE L’INTERIOR I L’EXTERIOR DE L’ESCOLA
(Aportacions abans, durant i després de la Covid-19)

INTRODUCCIÓ GENERAL
La següent afirmació és òbvia: l’educació i els aprenentatges van molt més enllà de les quatre
parets que la sustenten. Tot i ser-ho i saber-ho, a l’escola, en general, li costa anar fora d’ella i oferir
d’una manera orgànica i dinàmica experiències significatives d’aprenentatge als infants.
De la mateixa manera, també acostuma a ser difícil i anecdòtic incorporar allò que passa fora. Allò
que esdevé interessant i significatiu per l’infant fora de les quatre parets que viu en família o que
experimenta de manera informal (veure, per exemple, la experiència del passaport edunauta).
I, encara més, acostuma a ser complex introduir agents externs que acompanyin processos
d’aprenentatge significatius de caire formal i acadèmic (artistes, cineastes, científics, venedors,
avis i àvies) (veure, per exemple, les experiències de “Cinema en curs” o “En Residència”).
A la nostra escola, conscients de la força i la importància que té aquest diàleg i bevent de les
experiències de Reggio Emilia, l’Institut Lockzy o les idees de Francesco Tonucci, entre d’altres,
hem establert línies de treball i d’intervenció per a fer possible aquest diàleg i que formi part del
segell del nostre projecte.
Amb el pas del temps i les dificultats que tots i totes trobem pel camí, és normal que els
plantejaments inicials, ambiciosos i agosarats vagin decaient i, de tant en tant, calgui recordar i
tornar a donar força a allò que, inicialment, va brollar amb voluntat de transformació i il·lusió.
Aquest document, per tant, té la intenció de definir alguns dels components d’aquest diàleg
imprescindible i orientar a tutors, a tutores i a especialistes per tal de facilitar, potenciar i optimitzar
aquest diàleg des d’un enfocament globalitzat i interdisciplinari on, el diàleg entre el “dins i el fora”
també es transformi en un diàleg entre les disciplines.
Un “dins i fora” que inclou, per suposat, la natura i la nostra relació amb ella i com aquest contacte
ens aporta vitalitat, però també ens vincula i ens fa desplegar valors i actituds de respecte envers la
mateixa.
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Els ecosistemes, els cicles de vida i com l’ésser humà pot influir en aquestes relacions també és
quelcom important en aquest diàleg. I és a través d’aquest diàleg que trobem que emergeix un altre
diàleg fonamental per a la nostra supervivència per a la nostra espècie: el que es dóna, de forma
constant, entre la vida i la mort.
Un afegit a aquest diàleg, durant i després de la Covid-19:
La present pandèmia de la Covid-19 i el confinament que hem viscut infants, adults i adultes ha
posat de relleu, més que mai, la importància d’aquest diàleg. Aquest esdeveniment ha fet visible les
mancances socials i culturals tant de la institució escolar com de la nostra cultura en relació al
vincle dinàmic entre el que està a dins i el que està a fora.
L’escola ha hagut d’integrar, durant aquests mesos, en els seus processos formatius i d’avaluació
l’entorn domèstic, el seu context immediat i a la pròpia família per a poder continuar activant la
relació educativa i els processos d’aprenentatge més formals.
Ha estat un repte absolut, però que també ens ha fet adonar-nos de les necessitats que tenim com
a cultura i també de les oportunitats i reptes que tenim per endavant.
Amb aquest document volem posar l’accent en com és d’important que els infants s’apropiïn del seu
context més proper i siguin capaços de reconèixer en ell un interès, una possibilitat d’estima i una
necessitat de cura. Gràcies a aquest treball de vinculació amb el context immediat és com l’infant
pot sentir-se en xarxa d’una manera concreta i palpable: saludant a la fornera o al caixer del
supermercat. Sabent que és vist per la gent del seu propi barri, l’infant no perd l’interès a sortir al
carrer, a continuar la seva vida, perquè la seva vida és àmplia i, sobretot, plena de connexions.
Aquesta crisis també ens ha plantejat la necessitat de reconèixer i agrair les professions més
essencials i, a vegades, més invisibles: netejadores i netejadors, camioners i camioneres, caixeres i
caixers, farmacèutics i farmacèutiques, cosidores i cosidors, etc. I, per suposat, tots els treballadors i
treballadores del sector sanitari, funcionàries i funcionaris que no han parat ni un sol moment.
Així mateix, comptar amb recursos per a introduir la natura en les nostres cases i fer-la present més
enllà de tenir una gran terrassa o un jardí o com fer llars més amables i acollidores, ha resultat
fonamental durant el confinament. Novament, parlem, doncs, del fora que entra a dins. I, per tant,
serà fonamental comptar amb recursos i idees que ho facilitin.
Finalment i com apuntàvem més a dalt, el diàleg entre el dins i el fora també inclou el diàleg entre
la vida, la mort, la vulnerabilitat i la malaltia. Després d’aquesta primera crisis, ja no s’hi val deixar
de costat aquest diàleg fora i, per tant, resultarà imprescindible posar l’accent en ell no per enfonsarnos, sinó per abraçar la vida amb més profunditat i alegria.

COMPONENTS D’AQUEST DIÀLEG ENTRE ALLÒ QUE ESTÀ DINS I ALLÒ QUE ESTÀ FORA
A continuació, enumerem alguns components importants d’aquest diàleg i que poden ser
pràctiques incorporades a l’escola des de fa temps, pràctiques que s’han realitzat de forma puntual
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però que poden agafar més força i idees i inspiracions d’altres experiències que ens poden ajudar a
enriquir el que ja fem.
Afegim que a la llum de la crisis de la Covid-19, hi ha una columna en relació al caire que han de
prendre aquestes pràctiques per tal que posin l’accent en aquells aspectes que considerem que hem
d’intervenir més intensament.

Pràctiques

Passejades per l’entorn
proper

Definició

Programació de xoc per la Covid 19.

Pensades pels més petits i petites de l’escola i
en petits grups, aquestes passejades són per
treballar “anar darrere de l’infant” i no per
endavant. Treballar que siguin actius i
decideixin per on volen anar, cap a on, quin
objectiu persegueixen, un guiï a l’altre o l’altra,
s’aturin quan ho desitgen. Passejar pel plaer
de passejar.
Activitat de P3 a P5 modificant ràtios.

Entenem aquesta activitat com un proposta
preventiva que permet aproximar als infants al
seu entorn més proper i, sobretot, gaudir d’un
plaer perdut a la nostra societat: el passeig
sense objectiu.
Aquesta activitat és nova a l’escola en
l’etapa d’infantil i, des de la part organitzativa,
s'intentarà facilitar al màxim (amb
acompanyants i una estructura horària que ho
permeti).
Exploració i reconeixement d’espais alternatius
que no siguin llunyans i no calgui agafar
transport però que tinguin natura o elements
naturals per a poder oferir als infants espais
saludables.
Amb la Covid-19 es potenciarà al màxim donat
que es constata que els contagis es redueixen
als exteriors i perquè hem detectat que els
infants, després del confinament tant dur, han
de reparar la seva relació amb l’entorn natural i
experiències.
Destaquem la possibilitat de descobrir el barri
o barris més propers a l’escola, els seus
elements identitaris i característics. Donat que
observem que els infants arrelats al seu entorn,
li troben més sentit a passejar i a relacionar-se
amb les persones que l’habiten.

Entesa com una visita recurrent a un o dos
espais naturals propers que permeten vincularse amb aquell entorn conèixer-lo i fer-se’l seu.
Activitat de primer a sisè
Banys de natura

Entesa com una visita puntual o recurrent a
espais interessants des d’un punt de vista
cultural i vinculats de forma significativa a
processos d’aprenentatge d’un grup o grups
particulars.
Activitat de primer a sisè.

Banys de cultura
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Visites o interacció amb establiments
quotidians
Activitat per a realitzar amb grups de qualsevol
edat. Conèixer les botigues i relacionar-se amb
els botiguers i botigueres és fonamental per a
establir un vincle de seguretat amb l’entorn i
crear una xarxa de seguretat. Generar una
activitat on calgui anar a comprar algun
element a una botiga de barri. Exemples:
plantes, segells, teles, botons, etc.
Activitat de P5 a Tercer.

Després de la Covid-19 considerem fonamental
que els infants visitin els establiments
quotidians i vagin perdent la por:
supermercats, farmàcies, etc.
Es poden fer visites en petits grups per anar a
comprar alguna cosa concreta.
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Definició

Programació de xoc per la Covid 19.

Visites a Cementiris
(Activitat de Pedagogia de la Vida i de la
Mort)
Visitar els cementiris amb valor cultural, social i
històric que ens envolten i són propers. Per a
fer present la vida i la mort i també tota la
cultura que gira al voltant.

Arran de la crisis de la Covid-19 com a societat
ens n’hem adonat com estem d’allunyats i
allunyades de la mort i la vulnerabilitat.
Connectar amb aquests espais també ens
porten a concretar allò que a les notícies sona
tan abstracte i distant (80 morts en un dia, etc).

Activitat de 4t a Sisè.
Imprescindible per llençar la mirada més enllà
de la nostra escola i viure i conèixer altres
contextos i contrastar-los amb el que ens
envolta habitualment.

En relació a les colònies i les estades a camps
d’aprenentatge, s’haurà de tenir en compte fer
les reserves només amb grups-classe. Intentar
Colònies i camps
no anar en nivells per evitar haver de posar
d’aprenentatge
límits que generin una tensió constant. Això
serà una mesura que no romandrà un cop
Activitat de P5 a Sisè.
passi la crisis.
Pensat per a grups de primer a sisè, seria una
Pensem que és una activitat, relativament,
activitat per a fer en grups-classe. Inclou tota la senzilla que pot afavorir la cohesió de grup. I es
preparació prèvia i posterior. És una activitat
podria potenciar en aquells grups que, per
Estades nocturnes a
d’autogestió. A l’escola s’ha fet de forma
exemple, s’han quedat sense colònies enguany
l’escola
puntual en alguns grups de l’escola.
(P5, primer i quart). S’ha de mirar això sí que
compleixi les mesures de seguretat del
Activitat de P5 a Sisè.
moment.
Explicitar els escenaris i les relacions entre els
Analitzar l’experiència viscuda a la Covid-19 a
éssers vius partint dels propis ecosistemes que la llum d’un desequilibri en el ecosistema.
Ecosistemes
trobem al nostre entorn i als nostres banys de
Veure com qualsevol peça, per petita que
(Activitat de Pedagogia
natura. Posar l’èmfasis en els desequilibris i
sigui, pot tenir un potencial de vida o de
de la Vida i de la Mort)
l’amenaça a la vida que aquests representen.
mort molt gran.
Activitat per a Cicle Inicial i Mitjà.
Activitat que implica la elaboració d’imatges
Proposar activitats de representació
internes que es traspassen al paper, al fang, la significatives, vinculades a propostes de diàleg
pintura, etc. Aquesta representació pot
dins-fora és escoltar a l’infant i donar-li
plantejar-se abans, durant o després de
l’oportunitat d’expressar-se i posar-lo al centre
qualsevol de les propostes que fem i és un pas de l’aprenentatge. Acordem que les activitats
La representació
imprescindible per a tenir en compte els
de representació ens serveixin per activar els
coneixements previs, reelaborar-los i accedir a coneixements previs dels infants, però també
l’abstracció.
queden establertes per arrodonir i donar
Activitat per a tota l’escola.
profunditat a activitats ja consolidades com,
per exemple, els Banys de Natura.
El món social que ens envolta i les relacions
Arran de la situació viscuda, considerem oportú
que s’estableixen, entren a dins a través del
facilitar elements que ajudin als infants a
Joc Simbòlic. Dels més petits als més grans, els treballar qüestions vinculades, per exemple,
infants necessiten disfresses o ninos que ajudin maletins de metges, mascaretes pels infants,
Joc Simbòlic
a representar la vida social externa tant per
fer un supermercat, ninos d’un hospital, etc.
elaborar-la com per a dur a terme assajos del
que serà la seva vida adulta.
Activitat per a tota l’escola.
Activitats com, per exemple, fer una menjadora Acordem portar activitats puntuals i
per ocells pel pati. Activitats que permeten
quotidianes que es fan de forma habitual de
Elements naturals i
introduir el món exterior a l’interior, així com la l’interior de l’escola a l’exterior. Amb
Activitats on el fora
introducció d’elements naturals vius, morts i
l’objectiu d’integrar que aquest exterior també
entra a dins.
inerts a l’ambient.
forma part de l’escola.
Activitat per a tota l’escola.
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artístiques i no
artístiques en el context
immediat. (Veure
Document Marc del grup
d’Art, Cos i moviment)

Definició
Recuperar el carrer i les places tant per jugar,
fer treball del cos, per llegir, però també per a
fer intervencions artístiques o transformadores
de diversa complexitat. Exemple: “Descobrim
Bordils”.
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Programació de xoc per la Covid 19.
Acordem desplegar intervencions amb
continuïtat en l’entorn immediat que permetin
la transformació de l’espai o de l’interior dels
infants i on l’art sigui el canalitzador o el
llenguatge predominant.

Activitat per a tota l’escola.
Entesa com la visita puntual o recurrent d’un o
una professional o agent extern o externa que
exposa o facilita aprenentatges i coneixements
Convidats i convidades a a un grup particular dins d’un procés més ampli
l’ambient. Professionals i d’aprenentatge.
experts.
Activitat de P5 a sisè.

Aquests convidats i convidades haurien de ser
persones protagonistes d’aquesta crisis.
Potenciar la visibilitat de persones no visibles:
netejadores i netejadors, caixeres i caixers,
camioners i camioneres, etc. I, per suposat,
personal sanitari o funcionaris. Acordem que la
presència de gèneres sigui equilibrada i que
no caigui en els estereotips tradicionals
(exemple: metge-home, dona-infermera).
Treball transversal on la història de personatges No necessàriament hem de treballar amb
Introduir històries de
històrics ens ajuda a introduir la vida dels i de
personatges coneguts. La història dels avis i les
persones importants
les altres i aproximar-la a la nostra.
àvies també pot ser un reconeixement a
difuntes.
Activitat de Tercer a Sisè.
aquesta generació que està marxant a causa de
(Activitat de Pedagogia
la Covid-19.
de la Vida i de la Mort)
Aquesta variant pot ser transversal a tots els
cursos.
Dins i fora implica un diàleg necessari entre els No oblidar introduir la mort com a part
diferents moments de la vida que inclouen la
d’aquest cicle vital. No caure en l’estereotip
mort com una fase més de la pròpia vida.
de que la mort només afecta als més grans,
Cicles de vida
Activitat de P4 a Cicle Inicial.
sobretot si tenim persones a l’ambient que han
(Activitat de Pedagogia
viscut morts properes. Però tampoc avançar
de la Vida i de la Mort)
allò que no és necessari. Treballar amb els
materials que ja tenim per a introduir aquest
aspecte.
Com un petit oasis al mig de la ciutat, el nostre Es prioritzarà que aquest espai estigui
pati exterior genera motius i elements per a
disponible pels infants més petits de l'escola, ja
dialogar amb ells. És un indret ideal on els
que tindran menys disponibilitat per a sortir.
L’espai exterior de
infants més petits, d'una forma segura poden
Caldrà fer un horari específic per a permetre
l’escola.
treballar aspectes vinculats amb l’hort, els
aquestes sortides.
arbres, els insectes, l’aigua, etc.
Pendent de concretar
Espai per a tota l’escola. (No desplegat al
present document).
Els infants de P3, P4 i P5 entren de forma
Pendent de concretar
relaxada per la porta principal.
A partir de primer, hi ha cinc minuts de
cortesia.
Els infants que arriben tard, han d’esperar amb
Entrades i sortides a
les seves famílies que el tutor o tutora els faci
l’escola
entrar. Si no poden entrar, s’esperen a la
consergeria.
Les famílies de tots els cursos poden accedir a
l’edifici per acompanyar als infants. (No
desplegat al present document).

CURS 2020-2021

142

ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

Pràctiques

PLA D'ACTUACIÓ

Definició

Les famílies necessiten orientacions en molts
sentits, però també són font de moltes
aportacions i riqueses. Aquest diàleg entre el
que està dins i el que està fora, ha d’incloure,
per tant, la família i la vida que l’infant duu a
fora de l’escola.
Famílies i la vida no
Incloem aquí les reunions de tutoria i de grup
escolar de l’infant
com una pràctica que fa evident aquest diàleg,
(Reunions de tutoria i de però també les converses més informals.
grup) (Veure Pla d’Acció A través d’alguns recursos podem facilitar que
Tutorial, pendent
aquest diàleg sigui quotidià, però també
d’elaboració).
visible. Per exemple, els àlbums familiars. O
amb la presència de les famílies a l’escola, però
també a través d’experiències de fer partícips a
les famílies de l’avaluació del seu fill o filla.
Activitat per a tota l’escola.

Programació de xoc per la Covid 19.
Integrar la vida familiar i domèstica ha estat
imprescindible per a l’escola durant aquest
temps.
També dur a terme orientacions i propostes al
respecte.
Sense cap mena de dubte, en cas de
confinament, l’escola haurà de continuar
emetent orientacions al respecte dels temes
que parlem en aquest document però també
d’altres.
I, per suposat, amb o sense confinament caldrà
establir un vincle de comunicació amb les
famílies i, sobretot, caldrà substituir les
comunicacions més informals a través d’un
compromís d'altres comunicacions “extres”.
La por a sortir al carrer i facilitar que, des de la
família, hi hagi un vincle i una xarxa amb
l’entorn proper, serà fonamental.

PASSEJADES PEL BARRI EN PETIT GRUP (INFANTIL).
Proposta nova a l’escola.
Aquesta activitat de caràcter totalment voluntària per part dels infants, s’ofereix des dels adults i
les adultes que plantegen a un petit grup d’infants anar a passejar pels voltants de l’escola d’una
manera pausada i tranquil·la.
Aquestes passejades són d’una durada limitada (una hora com a màxim) i s’organitzen per torns al
llarg de les setmanes per tal que tots els infants tinguin la possibilitat de fer-ne. Per poques que
siguin aquestes passejades poden resultar molt enriquidores.
En grups de quatre o cinc infants (hi hauria una progressió des de P3 a P5) els infants sortirien
acompanyats per dos adults o adultes amb la proposta d’anar a veure una plaça propera o un
element del nostre entorn molt proper característic. L’objectiu no és l’important, sinó el que passa
en el camí.
En aquest sentit, els adults i les adultes han d’estar en posició d’escolta, aturar-se quan s’aturen els
infants, anar al darrere més que no pas al davant i que els infants sentin que tenen tot el temps del
món per aturar-se en les seves descobertes i compartir-les amb els i les altres. Es tracta de cultivar
l’aquí i l’ara. I per tal que això sigui possible, l’adult o l’adulta ha de tenir aquesta predisposició.
Aquestes passejades també serveixen per a generar grup, ja que els infants han d’arribar a
consensos i, a vegades, cedir als desitjos dels i de les altres i escoltar les seves troballes. També
poden ajudar a dinamitzar relacions o a fomentar-les i també a gaudir del passeig en companyia
i que els infants sentin que el temps s’atura i són escoltats. Trenquen amb la dinàmica habitual
d’anar al ritme de l’adult o l’adulta i de seguir els objectius que es plantegen des de la mirada
adulta.
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Apunts d’aquesta pràctica a la llum de la crisis de la Covid-19:
Tot i que aquesta pràctica requereix un esforç logístic considerable i mai s’ha dut a terme a la nostra
escola, ens sembla que aplicar aquesta pràctica pròpia de la mirada pikleriana pot ajudar com a
prevenció en possibles moments de confinament propers i pot facilitar actituds actives i sòlides en la
relació entre l’infant i el seu entorn.
Provar, documentar l’experiència i compartir-la amb les famílies pot ajudar també a orientar-les en
com enfocar les seves sortides habituals per l’entorn proper, sobretot amb els infants més petits.

BANYS DE NATURA (PRIMÀRIA)
[Veure document “Banys de Natura” (document en mode esborrany) per completar amb
qüestions logístiques i organitzatives més concretes]
Proposta consolidada a l’escola.
Tal i com es recull al document elaborat pel grup de medi el curs 2017-2018 en relació als banys
de natura, a l’escola definim aquesta pràctica com “Escoltar el silenci. Caminar lentament.
Respirar, relaxar-se. Contemplar i estimular els sentits. Connectar amb l'interior. Aquests són alguns
dels hàbits que, simplement pel fet d'estar immers en la natura, el nostre cos ja sent i viu d'una
manera diferent.”
Aquesta pràctica es duu a terme des del 2013 quan els primers grups que cursaven primer a l'escola
(“Càmera Lúcida” i “Can Rodari”) van obrir el camí a la resta. Aprofitant l’horari compactat que
facilitava que les sortides no impliquessin canvis d’horari o logística a l’escola, amb la introducció de
nous educadors i noves educadores que ens podien donar suport i acompanyament i amb
l’observació de la necessitat dels nostres infants, de passar temps a la natura, va arrencar una
pràctica que, actualment, ha estat premiada per l’administració, consolidada i gaudida.
Espais de visita habituals (Veure annex I per aprofundir en la seqüència més adient):
Els espais que plantegem des de l’escola van estar escollits, en el seu moment, d’una manera molt
acurada i conscient tant per les seves característiques particulars de relació entre la natura i la ciutat,
com pels transports que permetien agafar per arribar-hi o per la seguretat que generava el propi
espai.
És cert que, en moltes ocasions i al llarg dels cursos, han sorgit dificultats i els espais no han estat
sempre en les millors condicions. No obstant, sempre ens hem posat en contacte amb les autoritats
més properes i, en alguns casos, hem ofert alternatives per poder continuar sortint a altres entorns.
A continuació, plantegem els tres espais més visitats i les raons per les quals, des de l’escola, ens
semblen els escenaris més idonis. Abans, però, recalquem que anar a un parc no és un bany de
natura, sinó un altre tipus de sortida diferent.
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Natura
Ens permet estar en
contacte amb la natura

Baixador de
Vallvidrera
https://
ca.wikipedia.org/
wiki/

Metro i
Ferrocarril

Baixador_de_Vall
vidrera

El centre d’informació de
Collserola, l’escola “Tres
pins”. Aquests dos indrets
actuen com a referències en
el bosc i també ens permet
trobar un lloc per aixoplugarnos en cas de necessitat.

només sortint del transport.
És un lloc ombrívol que ens
permet fer jocs i dinàmiques
que treballin aspectes de
grup.
Collserola és el pulmó de
Barcelona i és imprescindible
pels infants conèixer-lo i
aprendre a estimar-lo.

Opcions
Podem anar a la zona de
bosc, al pantà o fer un petit
recorregut.
El Centre d’Informació de
Collserola sempre ofereix
algunes exposicions.
https://
www.parcnaturalcollserola.ca
t/centre-dinformacio-delparc/

És una platja molt tranqui·la i
que acostuma a estar neta.
Espai recuperat des dels jocs
olímpics de Barcelona.

Platja del

Ens permet parlar de la

Somorrostro
https://
www.barcelona.c
at/ca/que-pots-

Barcelona que vivia
Metro i
Tramvia

La platja es situa al davant
mateix de l’Hospital del Mar
i compta amb lavabos.

fer-a-bcn/banys-i-

d’esquena al mar sent una
de les platges més
emblemàtiques. Ens permet
parlar de les barraques a la
ciutat: https://

platges/platja-

www.ccma.cat/324/50-anys-

de-somorrostro

de-lenderroc-del-barri-de-

Als porxos de la platja hi ha
el Centre de la Platja que
ofereix informació sobre el
Litoral de la Ciutat a més
d’oferir activitats
alternatives. També tenim
l’ICM ben a prop. https://
www.barcelona.cat/ca/quepots-fer-a-bcn/banys-iplatges/centre-de-la-platja

barraques-del-somorrostro/
noticia/2738064/
Es pot recórrer un tram,
posar-se el repte de fer el

És un espai controlat i amb
alertes de seguretat ben
clares. Moltes sortides
connectades amb algun
Riu Besós:

transport públic. Està tot

https://

molt ben senyalitzat.

parcs.diba.cat/

Metro i

web/fluvial/el-

caminant

parc-fluvial

Vigilància per càmera i
personal específic. Cal tenir
en compte el sistema
d’alerta hidrològic:
https://parcs.diba.cat/web/
fluvial/la-gestio/pla-demergencia

És un espai natural recuperat
que ens ofereix un altre
ecosistema diferent dels dos
anteriors.
Ens permet fer una sortida
rodada i fer un recorregut
caminant.
També ens permet parlar de
la Barcelona més industrial i
de l’estat previ del riu a la
recuperació.

recorregut complet o,
simplement, gaudir d’una de
les zones.
Anar amb rodes o caminant.
A la zona de Can Zam
trobem l’aula ambiental
“Isabel Muñoz” que ens pot
oferir visites guiades i altres
propostes: http://
www.amb.cat/web/territori/
espai-public/parcs/puntsinteres/detall/-/puntinteres/
aula-ambiental-isabelmunoz/7438001/11656
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Altres espais que s’han visitat en aquests banys de natura i que poden servir com a alternativa:
-

La Font de la Marquesa: durant un curs la vam apadrinar i és interessant per a jugar i fer un
recorregut fins arribar-hi. Com a part negativa, s’ha de caminar bastant per ciutat per arribarhi.

-

Antiaeris: el repte de pujar des de l’escola pot ser molt engrescador per a molts grups. Les
vistes des d’allà són espectaculars i faciliten un nou punt de vista de la ciutat. Cal evitar les
èpoques d’orugues i el parc que hi ha a la vessant de la muntanya està en molt mal estat.
No s’hi pot jugar.

Espais de visita habituals arran de la Covid-19:
L'inici de curs ha d’anar precedit per la prudència i com que hem considerat més oportú no fer
servir, d’entrada, el transport públic, hem prioritzat una sèrie d’espais molt propers a l’escola on es
pugui estar a l’aire lliure i on hi hagi una certa presència de natura (encara que sigui urbana).
Al mateix temps, considerem oportú potenciar l’esforç físic i reivindicar el caminar com un mitjà de
mobilitat bàsic de l’ésser humà que ens connecta amb els nostres orígens i amb la història de
supervivència de la nostra espècie.
Trobem que facilitar que el nostre alumnat camini és una reivindicació d’una de les grans fites de la
nostra espècie: el bipedisme.
A continuació, oferim alguns espais o idees organitzades per cicles per afavorir aquests banys de
natura o de descoberta de la nostra natura urbana.
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Espais
Parc de la Pegaso (a la zona de la muntanyeta no a la zona de gronxadors i
estructures).
Zona de Can Dragó (a la zona on hi ha un petit bosc). S’hi arriba caminant.
Cicle Inicial

Parc de Can Fabra (hi ha una zona amb estructures, però també hi ha un petit llac i
un pont, els carrers del voltant són per a vianants (parcialment) i s’hi pot fer algun joc
amb guixos, per exemple). S’hi arriba caminant.
Parc de la plaça General Moragas: parc al costat del pont de Bac de Roda.

Cicle Mitjà
(poden anar a tots els espais
anteriors, però ampliem amb altres
espais nous).
El treball en aquests espais, no
podrà ser sempre de descoberta i
exploració, sinó que caldrà buscar
motius i elements nodridors. Caldrà
explicitar què fem allà (dibuixar,
descobrir algun element
arquitectònic, contrastar el paisatge
urbà amb el del parc, etc.)

Parc Central de Nou Barris (un parc interessant on hi ha també elements
arquitectònics integrats). S’hi arriba caminant després d’una llarga passejada.

Cicle Superior
(poden anar a tots els espais
anteriors, però ampliem amb altres
espais nous).

Riu Besós (s’hi pot arribar caminant i es pot fer una ruta circular que passi pel riu i per
diferents barris de Barcelona).

Parc del Turó de la Peira (un parc amb molts arbres i una mica laberíntic. Compta
amb un mirador de la ciutat). S’hi arriba caminant després d’una llarga passejada.
Parc de les Casernes de Sant Andreu (encara per acabar del tot, compta amb una
gran zona verda acabada d’estrenar. La zona d’aigua està deshabilitada).
Horts urbans (n’hi ha diversos a Nou Barris i Sant Andreu).

Pujada als refugis antiaeris del Guinardó (s’hi pot arribar caminant des de l’escola;
és una sortida dura a nivell d’esforç físic).

BANYS DE CULTURA (PRIMÀRIA)
[Veure document “Banys de Natura” (document en mode esborrany) per completar amb
qüestions logístiques i organitzatives més concretes coincidents amb els “Banys de Natura”]
Proposta consolidada a l’escola.
El document elaborat pel grup de Medi durant el curs 2017-2018 recull el següent sobre els
banys de cultura:
Les sortides culturals són unes de les fonts d'on poden beure els infants per entrar en el món cultural
i adquirir coneixements. El plantejament que es fa de les mateixes, perquè l'assoliment d'
aquests plantejaments sigui el més òptim possible, és cap amunt.
Quan es realitza una sortida d'aquest tipus, prèviament hem de generar la necessitat de realitzarla entre els infants de l’ambient, la necessitat d'anar a la font del saber (per ampliar, obtenir un
coneixement, desxifrar un misteri, una incògnita, obtenir un gaudi, un plaer); per tant, hem de crear
la motivació necessària i, un cop creada, fer un plantejament del que volem assolir amb aquesta
sortida. Els nostres infants han de saber què és el que han de cercar, observar, retenir,
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fotografiar... durant la realització de la sortida, o l'actitud i el treball que s'espera d'ells durant
aquesta sortida.
Per tant, els plantejaments de la sortides variaran segons el que volem aconseguir amb elles: per
exemple, una vegada ja s'ha creat la necessitat realitzar la sortida, prèviament a la sortida, en alguns
casos, es pot fer una recerca d'informació sobre allò que trobarem quan hi anem i aspectes on hem
de parar atenció per recollir dades. En altres ocasions, la proposta de sortida pot ser oberta i,
justament, la motivació i l'objectiu de la mateixa és la incògnita (fem la sortida i a veure què
trobarem, estiguem oberts, amatents i recollim la informació que ens sembli interessants i un cop la
tinguem ja veurem que farem).
Posteriorment a les sortides culturals, hi ha d'haver un buidatge d'aquestes, una posada en comú a
través de l'assemblea, treball en grup, en parelles… del treball personal. Ha d'haver-hi una
organització, un tractament de la informació obtinguda, i un procés que ajudi als nostres infants a
què penetri en ells la cultura, que ens ajudi a aconseguir els objectius pels quals hem plantejat la
sortida perquè sigui veritablement un bany cultural.
En definitiva, els banys de cultura han de suposar pels infants un repte que posi en moviment els
seus coneixements previs sobre algunes qüestions importants, els dinamitzi i els hi doni una
empenta per contrastar-los i enriquir-los. Aquestes sortides han d’estar contextualitzades i vinculades
a un procés d’ensenyament i aprenentatge més ampli i significatiu. Els banys de cultura, sense
context, corren el risc de caure en un sac buit.
Alguns dels espais que s’han anat visitant en relació processos que s’han dut a terme a l’escola:
• Les cases dels alumnes.
• Fabra i Coats.
• Les Coves del Salnitre.
• El Molí paperer de Capellades.
• Les mines de Gavà.
• L’observatori.
• Recorregut pel centre de Barcelona descobrint aspectes de la vida i de la mort.
• Etc.

Visites als establiments i centres quotidians (de Primer a Sisè).
Proposta per a recuperar a l’escola.
Aquesta proposta va estretament lligada als banys de cultura ja que es considera que fer-se càrrec
de l’entorn, conèixer-lo, estimar-lo i cuidar-lo també suposa saber de la funcionalitat de l’entorn i
del que es pot fer en ell. Resulta imprescindible, de tant en tant, fer servir els establiments del
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context social que ens envolta per a treballar aspectes relacionals però també de valors relacionats
amb el consum responsable.
A l’escola, en alguns moments, hem estat actius i actives en aquest sentit i hem fet servir la xarxa de
comerç local del nostre entorn per establir vincles i relacions amb allò que fèiem a dins amb el que
es viu a fora: ajudar als infants a descobrir i explorar la vida que hi ha a l’escola quan ells i elles
són a a dins.
Algunes idees que s’han dut a terme o que es poden dur a terme són les següents:
• Oficina de correus a enviar una carta o un paquet.
• La bústia.
• La farmàcia a reomplir les farmacioles de l’escola.
• Comprar tel·les.
• Comprar plantes.
• Anar a preguntar preus de coses sobre dubtes que han sorgit a l’ambient.
• Comprar les targetes de metro.
• Comprar el menjar per organitzar un esmorzar o una petita festa a dins de l’ambient.
• Consultar en una oficina de turisme i anar a buscar un plànol.
• Anar a una seu d’una institució per demanar permisos.
• Visitar el taller d’algun artesà o artesana.
• Visitar un obrador de pa.

Visites als cementiris (de Quart a Sisè).
(Activitat de Pedagogia de la Vida i de la Mort).
Proposta en estat inicial a l’escola.
Dins d’aquests banys de cultura, destaquem una sortida a un context social i cultural fonamental: els
cementiris. Dins de la pedagogia de la vida i de la mort, les visites als cementiris estan considerades
una oportunitat extraordinària.
Els cementiris poden contemplar una gran riquesa artística i no només això ja que en molts casos,
són un ventall tangible de la nostra història com a cultura i de la nostra diversitat cultural.
Al mateix temps, aquestes visites, preparades amb anterioritat d’una manera molt profunda,
permeten establir diàlegs i converses profundes amb els infants sobre temes transcendentals i
de màxima importància: la mort, la vida, la desaparició, el record, la memòria, l’espiritualitat, la
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religió, etc. Temes que, en general, hi passem, a la nostra societat, de puntetes i sense donar el
temps i l'espai fonamental que requereixen.
Les visites als cementiris cal que estiguin ben contextualitzades i treballades prèviament.
Recomanem fer un treball previ a partir de contes i altres elements artístics. També és interessant fer
converses prèvies sobre la vida i la mort i, sobretot, que siguin visites voluntàries.
És molt important que aquesta sortida la guiï i l’orienti alguna persona que es senti molt
còmode parlant amb els infants de tot plegat i, sobretot, que faci servir el vocabulari pertinent:
nínxol, incineració, taüt, etc.
Els cementiris de Barcelona tenen tota una programació educativa i de visites molt pertinent
per a les escoles. Aquesta opció, la d’una visita guiada, pot ser molt adient per aquelles persones
que no es senten molt segures afrontant una sortida d’aquestes característiques per primera vegada.
Però també recomanem fer-la de manera lliure, deixar que ells i elles passegin i que vagin fent
preguntes de forma espontània.
Cal avisar, prèviament a la visita, al cementiri que volem visitar, independentment de si fem una
visita guiada o no. Cal enviar un document pel qual l’escola es fa responsable del que pugui passar.
Durant les visites, pot passar que presenciem algun sepeli. Aquesta situació cal anticipar-la, abans
que esdevingui, a l’ambient. També cal comentar les actituds necessàries davant d’una situació així i,
sobretot, no quedar-se mirant fixament el que passa.
A continuació compartim una graella amb els cementiris que hem visitat i algunes característiques
que els fan particulars:
Cementiris Coneguts

Característiques principals

- Cementiri molt petit i divers que permet, en una passejada curta, veure moltes coses:
Cementiri de Sant Andreu.

-

Cementiri de Santa Coloma.

-
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tombes molt destacables de persones gitanes, una secció militar i una secció jueva,
entre d’altres.
És el cementiri més proper a l’escola i ens permet fer el recorregut a peu permetent
visites reiterades en el cas que un grup vulgui aprofundir-hi.
Hi ha moltes tombes amb història molt fàcils de trobar.
Ofereix un alt contrast entre la vida i la mort: des de fora gairebé no es veu, però des
de dins es poden veure diversos edificis externs molt impactants. Permet fer una
reflexió molt vivencial.
És el cementiri del barri.
Cementiri amb molts nínxols, situat a la falda d’un turó. Molt visible des de la
carretera quan se surt de Barcelona.
Comptem amb un contacte molt proper per organitzar algunes sortides.
És un cementiri on els nínxols, a dalt, tenen plaques solars. Això s’ha fet per aprofitar
l’espai per a generar energia. Això ofereix una oportunitat per parlar sobre el cicle de
la vida i de la mort.
A dalt de tot, hi ha una fossa comuna de morts de la Guerra Civil que es troba en
molt mal estat, però on la natura ha crescut de manera espontània. Aquest lloc
ofereix la possibilitat de parlar molt sobre la memòria.
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Apunts en relació a aquestes pràctiques tenint en compte la crisis de la Covid-19:
Arran de les nostres observacions, comentaris, entrevistes i coneixements, hem observat que la
pèrdua del sentit de molts infants en relació a sortir al carrer i anar a passejar pot tenir molt a veure
amb no sentir el seu barri com a part de la seva vida quotidiana. És com si els escenaris que
l’envolten no fossin tan importants com la pròpia acció que van a fer.
Durant aquest temps, s’ha observat en alguns infants una espècie de manca de vinculació amb
l’entorn proper i amb les persones que l’ocupen (forner, caixer del supermercat) i això, aquesta
manca d’arrelament, pot generar inseguretat i por però també una manca d’interès per dur a
terme activitats a l’exterior més immediat.
Donades aquestes circumstàncies a través de les quals hem insistit en punts anteriors i insistirem
encara més al llarg d’aquest document, considerem que la nostra programació de xoc inclogui fer
banys de cultura al voltant de la nostra escola, al barri i al propi districte: sortir per descobrir la
riquesa cultural que ens envolta, per conquerir-la, estimar-la i cuidar-la.
A continuació oferim, per cicles, passejades a llocs que poden servir també per arrencar un procés i
per a dur a terme altres propostes o activitats que vinculin l’entorn proper amb el que va esdevenint
a l’ambient.

Espais

Cicle Inicial

Ruta per les cases dels infants que viuen a l’entorn proper de l’escola: no es
visitarien les cases per dins, només les porteries. Això serveix per a fer-se una
representació més emotiva del barri i el que envolta a l’escola. Es pot acompanyar
d’un mapa on es van anotant les ubicacions d’aquestes cases. A mida que s’anés fent
aquesta sortida, també es podrien incloure cases més allunyades i, si les normatives
ho permeten, d’infants que viuen a llocs on s’ha d’agafar transport públic.
Ruta pels ponts que creuen les vies del tren: aquestes visites ens permetrien veure
i viure els ponts que hi ha pel barri, comparar-los, fotografiar-los, dibuixar-los i
connectar-los amb altres ponts del món. Molt vinculat a la figura de Zaha Hadid.

Cicle Mitjà

Ruta per les obres d’art del districte de Sant Andreu: es pot fer una ruta al llarg de
diversos dies i visitar-les totes o seleccionar-ne algunes i anar fragmentant la visita en
funció d’interessos.
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llista_de_l%27art_públic_del_districte_de_Sant_Andreu
Fabra i Coats: tot un entorn per descobrir i per diverses capes ja que permet
estudiar la història d’aquest espai o visitar les diferents possibilitats museístiques que
estan allà mateix.
Ruta per llocs emblemàtics del barri.
Ruta per l’Horta antiga: masia i safareig.

Cicle Superior

Sortida per descobrir els noms dels carrers del voltant: analitzar l’origen, aspectes
socials i culturals, de gènere, etc.
Ruta per totes les associacions del barri: centre excursionista, la Llira, etc.
Ruta per les esglésies de l’entorn: descobrir estils, diferents centres de cultes
diversos.
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Visites als establiments i centres quotidians (de Primer a Sisè) després de la Covid-19:
La vivència del confinament i tota la crisis relacionada amb la Covid-19 ens ha trastocat tota la
nostra quotidianitat; els infants, ja allunyats de la vida pública de forma habitual, encara ho han
estat més després d’aquesta situació.
Sentim que reactivar i relacionar als infants amb aquests entorns quotidians encara té més
sentit després del que s’ha viscut; i també pot afegir un trencament amb la por i la sensació
d’incertesa i alarma que s’ha pogut establir en tots i totes nosaltres.
Dins del que estigui permès i de la normativa de seguretat, considerem que fer petites sortides per
a connectar amb establiments i institucions quotidians, pot ser una proposta interessant.
Idealment, plantejaríem aquesta proposta en petit grup per assegurar que tots i totes tenen una
predisposició d’acció i presència. En molts casos, aquestes visites no consistirien en entrar a dins de
l’establiment o un local, sinó en veure’l des de fora, parlar del que veiem, observar-lo i, fins i tot,
representar-lo.
També ens sembla molt convenient incentivar la visita o l’observació d’establiments que han
estat especialment protagonistes durant la crisis i, per què no, fer arribar alguna carta o dibuix
en forma d’agraïment o de reconeixement.
Podem preparar aquesta acció a l’ambient i oferir als infants que escullin on volen anar i a qui li volen
oferir aquest agraïment; pot ser que a l’ambient tinguem una mare o un pare que treballen a un
supermercat i ens proposem anar a saludar-lo i oferir-li un agraïment. Des d’aquest món de coses
concretes, els infants connecten de forma molt més vívida amb l’esdeveniment global.
Algunes idees i propostes són molt semblants a les que oferiríem abans de la Covid-19, però posant
l’accent en el que s’ha viscut.
Visites als cementiris (de Quart a Sisè) després de la Covid-19:
Després de la vivència de vulnerabilitat que per a molts de nosaltres ha suposat aquesta crisis,
sembla que ens hàgim d’allunyar més de qualsevol espai que ens recordi la mort. No obstant,
apropar-nos a aquests espais ens pot ajudar a viure la vida amb més intensitat i autenticitat, i
amb molta més força després del que hem viscut.
Durant tota la crisis, els infants i els adults i les adultes hem estat sentint xifres de morts de forma
abstracta i aliena. El número de persones mortes ha estat, fins i tot, trivialitzat per alguns governants
que mantenien actituds negadores.
Confrontar la realitat, dins de les mesures de seguretat, agafa un sentit més aclaparador després de
tot el que hem viscut. No obstant, també implica una major sensibilitat i un compromís més ferm
amb les vivències del nostre alumnat.
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Caldrà, abans d’afrontar una sortida d’aquestes característiques, saber amb certesa les vivències
associades als infants del nostre grup i tenir la capacitat d’escolta per veure si és un bon moment,
tant pel grup com per alguns infants. En el cas que trobem un grup receptiu, val molt la pena
afrontar la sortida i preparar-la amb ells i elles.

COLÒNIES, CAMPS D’APRENENTATGE I VIATGES DE FINAL DE CURS (De P5 a Sisè).
Proposta consolidada a l’escola.
Les colònies, els camps d’aprenentatge i els viatges de final de curs dels grups de sisè responen al
desig i a la necessitat infantil d’adquirir més autonomia, de plantejar-se nous reptes i d’anar més
lluny en les seves descobertes.
El plantejament de l’escola, en aquest sentit, és progressiu i marca un camí que es va adaptant a allò
que hem observat i també que hem viscut en el transcurs d’aquests anys com escola.
Estada a una casa de colònies: es caracteritza per tenir com a objectiu la dinamització dels grups,
el joc lliure i l’exploració espontània i autònoma del grup. Està organitzada, íntegrament, pel grup
de mestres que acompanya als grups i, sobretot, busca donar molt de temps als infants per a jugar
i descobrir-se entre ells i elles. Acostuma a ser una de les primeres experiències nocturnes fora de
la llar familiar o coneguda pels infants i, per aquesta raó, el número de nits és molt reduït.
Camps d’aprenentatge: tot i que el joc lliure i l’activitat autònoma continua sent important,
aquestes estades també tenen objectius d’aprenentatge més significatius i contextualitzats.
Normalment, busquen oferir un entorn o submergir-se en contextos que no són els habituals a la
nostra escola i que ofereixen un contrast interessant i nodridor als infants.
Viatge de final de curs de 6è: l’objectiu principal és treballar el comiat de sisè i el donar temps i
espai per a parlar i aprofundir en les relacions. Tot i això, l’experiència viscuda d’autogestió del
propi viatge també ha resultat interessant.
A continuació, presentem la nostra organització pel que fa a aquestes estades en llocs diversos que
estan avalats per l’experiència i el bon funcionament.
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Nivell

Tipologia

P5

Casa de colònies

Primer

Casa de colònies

Segon

Casa de colònies

Tercer

Camp d’Aprenentatge

Quart

Camp d’Aprenentatge

Cinquè

Camp d’Aprenentatge

Sisè

Viatge de final de curs.

PLA D'ACTUACIÓ

Lloc

Número
de nits

Can Montcau (La Roca del Vallés): https://canmontcau.com

1

Can Putxet (Sant Celoni): https://www.canputxet.cat

1

Mas la Comademont (Olot): http://www.lacomademont.com

2

Juneda (Lleida):https://serveiseducatius.xtec.cat/cda-juneda/

2

Sense definir
Esterri d’Àneu (Lleida): https://serveiseducatius.xtec.cat/cdavallsdaneu/
Menorca

3-4 nits
5-6 nits

Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
Segons les indicacions del departament, les colònies i camps d’aprenentatge es poden dur a terme
seguint les indicacions corresponents i les normes de seguretat.
Aquestes són algunes de les qüestions que hem tingut en compte a l’hora d’organitzar aquestes
activitats durant el curs vinent:
• Organitzar les colònies per grup-classe i no per nivell. Hem considerat que si van per separat els
grups-classes els hi posem més senzill a tots i a totes el fet de mantenir les normes de separació
física. Si anéssim per nivell, els vincles que hi ha entre grups del mateix nivell, faria molt més
complex respectar aquesta norma.
• Demanar dates de final de curs, per intentar evitar que coincideixin amb un possible rebrot o
un altre confinament.
• Prioritzar els grups que el curs passat es van quedar sense colònies o camps d’aprenentatge.
Aquest és el cas de P5, Primer i Quart (el cas de sisè el tractem a part).
• Intentar mantenir els espais i camps d’aprenentatge establerts i coneguts per nosaltres.
Sempre que sigui possible dur a terme les colònies i camps d’aprenentatge amb les mesures
establertes i els nostres propis criteris d’escola, els mantindrem.
• Pensar alternatives en el cas que els Camps d’Aprenentatge i les cases de colònies habituals
no siguin una opció factible. Pensar fer rutes de muntanya o acampades i altres opcions, sobretot
amb els més grans.
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Nivell

Tipologia

Lloc

Número de nits

Data grup A

Data grup B

P5

Casa de colònies

Per definir

1

Per definir

Per definir

Primer

Casa de colònies

Per definir

1

Per definir

Per definir

Segon

Casa de colònies

Per definir

2

Per definir

Per definir

Per definir

3

Per definir

Per definir

Per definir

Per definir

Per definir

Per definir

Per definir

3-4 nits

Per definir

Per definir

Per definir

5-6 nits

Per definir

Per definir

Tercer
Quart
Cinquè
Sisè

Camp
d’Aprenentatge
Camp
d’Aprenentatge
Camp
d’Aprenentatge
Viatge de final
de curs.

Data grup C

Per definir

Viatge de final de curs amb els infants de sisè del curs passat:
Tot i que, inicialment, es va mantenir la idea del viatge inicial que tenia com a destí Menorca,
finalment aquesta idea es va suspendre. Les raons per suspendre aquesta idea eren diverses però,
sobretot, que no tenia sentit fer un viatge orientat per tal que s’autogestionessin els infants sense
trobar-nos abans i donar sentit a aquesta gestió amb un treball previ.
Per tant, es va optar per considerar que era millor valorar idees més senzilles i properes que no
requerissin aquesta gestió i que permetessin altres treballs de relació, retrobament i tancament
d’etapa.
En el cas dels infants que faran sisè el proper curs 2020-2021, es valorarà què es fa en funció de com
vagin anant les coses.

ESTADES NOCTURNES A L’ESCOLA (PRIMÀRIA).
Proposta realitzada puntualment a l'escola i que es pot recuperar.

Amb els primers grups que van fer primer, vam gaudir a l’escola d’observar com aquest canvi
d’etapa anava molt lligat i vinculat a fer-se seu l’espai i el temps: guanyaven grans possibilitats
d’autonomia i de consciència de la realitat a partir de viure petites i grans transformacions crítiques
que els ajudaven a fer grup.
Un dia, els propis infants van demanar fer una estada nocturna a l’escola i, a partir d’aquella
primera vegada, n’hi van haver algunes més.
Aquesta experiència, feta amb sentit, és una activitat que genera molta plenitud i cohesió de
grup. L’escola és una institució que no ha estat decidida i organitzada pels infants. Un dia, la seva
família va decidir que el millor que podien fer amb ell o amb ella era apuntar-lo o apuntar-la a una
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escola bé per necessitat, bé per principis, bé perquè és el que toca. En aquest sentit, un infant pot
sentir-se molt lluny de la institució escolar i, en molts casos, aquest allunyament pot significar un
distanciament del seu propi procés d’aprenentatge.
Passar una nit a l’escola pot canviar el punt de vista sobre la pròpia institució. Pot ser una
transgressió controlada que permeti que l’infant senti que es pot fer seva l’escola. Pot transformar
l’escenari i pot generar unió i cohesió amb el grup de companys i companyes o amb els adults i
adultes que l’acompanyen. Pot transformar el vincle.
És una activitat senzilla, de baix cost, que acostuma a plantejar-se també des del punt de
l’autogestió. Donat que l’escenari és conegut i molt segur ens permet treballar altres qüestions
relacionades amb la iniciativa personal:

• Que els infants portin el seu propi sopar i que preparin un espai ben decorat i arreglat.
• Que els infants organitzin ells mateixos el seu espai per dormir: carregar matalassos, reorganitzar
l’ambient, etc.

• Que generin ells i elles les propostes o activitats que volen fer.
• Que els infants organitzin l’esmorzar del dia posterior: facin una llista de coses que volen comprar,
les vagin a comprar, organitzin l’esmorzar, etc.
Cal tenir en compte que acostuma a ser una activitat molt excitant per a molts infants però, per
altres infants, pot resultar inquietant. Per tant, val la pena estar atents i atentes a les qüestions
emocionals que aquesta proposta desperta i preparar-la amb serenor.
Les valoracions de les experiències dutes a terme en la trajectòria escolar són positives. Però, això sí,
valorem que la preparació prèvia i la implicació prèvia per part dels infants en la realització de la
mateixa resulta imprescindible.

Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
No sabem el que pot esdevenir en els propers mesos, però ens sembla que aquesta pràctica pot ser
una bona oferta alternativa per permetre que els infants tastin la possibilitat de passar una nit
fora de casa amb la col·lectivitat.
També considerem que, treballada amb sentit, pot ser una bona oportunitat de generar cohesió en
el grup a la tornada i al retrobament del primer trimestre. Molts infants han passat un temps aïllats
de la resta i, quan han pogut sortir, les relacions estan condicionades i amb uns límits que omplen
d’artifici el que abans era molt més espontani.
Caldrà tenir en compte la necessitat de tenir molt clares algunes normes bàsiques de seguretat i
higiene i algunes pràctiques associades a aquestes estades nocturnes, s’hauran de revisar (per
exemple, l’ús de material d’altres espais).
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Per tant, en el cas que es dugui a terme una estada nocturna, caldrà tenir previst i establert un
protocol clar i específic que garanteixi les normatives. Tot i això, si les mesures ho permeten,
considerem aquesta una molt bona pràctica per arrencar el curs o per substituir colònies o
camps d’aprenentatge en el cas que aquestes siguin impossibles.

ECOSISTEMES: ELS ÉSSERS VIUS I EL SEU ENTORN.
(Activitat de Pedagogia de la Vida i de la Mort)
Proposta treballada a l’escola però que podem afegir-li més profunditat des de la pedagogia de
la Vida i de la Mort.
Hem explicitat els escenaris i les relacions entre els éssers vius partint dels propis ecosistemes que
trobem al nostre entorn i als nostres banys de natura. Cal posar èmfasis en els desequilibris i
l’amenaça a la vida que aquests representen.
Cicles

Possibilitats

Llocs

Coses a tenir en compte arran
de la Covid 19

-Parc de la Pegaso

-Descobrir i observar insectes.

Ser conscients de que quan

https://www.barcelona.cat/ca/

-Visitar el canal del Parc de la

casa, podíem escoltar els sons

que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-

Pegaso.

dels ocells, veure més insectes i

jardins/parc-de-lapegaso_92086017159.html

altres animals que normalment
-Observar diferents textures de la no podem veure a les ciutats
natura com l’escorça dels arbres. (porcs senglars, guineus...)

-Parc de Can Dragó

-Observar els tipus de flors.

https://www.barcelona.cat/ca/

-Observar els canvis en la natura

estàvem confinats i confinades a

que-pots-fer-a-bcn/parcs-ijardins/parc-de-candrago_98294161742.html

dels parcs visitats segons
l’estació de l’any.
-Observar diferents cultius i
plantes segons l’estació de l’any.

-Parc o Jardins de la Plaça de
INICIAL

Can Fabra

-Escoltar els sons de la natura.

https://www.barcelona.cat/ca/
que-pots-fer-a-bcn/parcs-ijardins/jardins-placa-de-canfabra_99400354571.html

-Parc de la Plaça General
Moragues o Àrea de joc infantil a
la Plaça General Moragues
https://www.google.com/search?
q=parc+de+la+pla%C3%A7a+g
eneral+moragas&oq=parc+de+l
a+pla%C3%A7a+general+morag
as&aqs=chrome..69i57j33.28045j
0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
#
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Coses a tenir en compte arran
de la Covid 19

Parc Central de Nou Barris.

-Descobrir i observar insectes.

Ser conscients de que quan

https://www.barcelona.cat/ca/

-Visitar el canal del Parc de la

casa, podíem escoltar els sons

que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-

Pegaso.

dels ocells, veure més insectes i

jardins/parc-central-de-noubarris_99109141416.html

altres animals que normalment
-Observar diferents textures de la no podem veure a les ciutats
natura com l’escorça dels arbres. (porcs senglars, guineus...)

Parc del Turó de la Peira.

-Observar els tipus de flors.

https://www.barcelona.cat/ca/

-Observar els canvis en la natura

que-pots-fer-a-bcn/parcs-i-

dels parcs visitats segons

jardins/parc-del-turo-de-la-

l’estació de l’any.

estàvem confinats i confinades a

peira_92086011958.html
MITJÀ
Cinquè
Sisè

-Observar diferents cultius i
plantes segons l’estació de l’any.
-Horts urbans de Nou Barris i
Sant Andreu (Trinitat Vella. 42

-Escoltar els sons de la natura.

minuts caminant des de l’escola)
https://www.bcnsostenible.cat/
web/itinerari/ruta-per-hortsurbans-als-barris-dhorta-i-noubarris

-Parc de Sant Martí de Provençals
https://www.barcelona.cat/ca/
que-pots-fer-a-bcn/parcs-ijardins/parc-de-santmarti_92086029922.html

LA REPRESENTACIÓ
Proposta realitzada amb intensitat durant un temps i que cal recuperar a l’escola. Des d’una
visió de l'avaluació formativa, caldrà aprofundir molt més en aquesta pràctica.
Com ja anem insistint en altres àrees, la clau dels plantejaments metodològics de la nostra escola
han de passar, necessàriament, per aquestes tres fases:
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1. Manipulació o vivència: l’etapa en la que els infants estan manipulant, sentint i vivint tot el
que el currículum espera que aprenguin a l’escola. És una fase d’aprenentatge molt implícit
que ajuda a l’infant a començar a desplegar imatges internes i a connectar idees i conceptes
de manera implícita.

2. Representació: etapa en la què els infants, de manera explícita, projecten les imatges
internes que han desplegat durant l’etapa anterior de manipulació i vivència. També es pot
fer servir per conèixer i entendre els coneixements previs i esquemes propis que tenen els
infants. Es pot representar amb multitud de material plàstic, en dues dimensions, en tres o
fent servir el propi cos. Aquesta representació és flexible i també serveix perquè els infants
puguin afegir i treure en funció del que van aprenent. És una transició entre l’aprenentatge
implícit i l’explícit.

3. Abstracció: etapa en la què es passa a l’aprenentatge més explícit i intencional. En aquesta
etapa, els infants es posen en contacte amb els conceptes i definicions i consensuen els seus
esquemes propis amb les convencions de la cultura pròpia. És una etapa en la qual es pot
introduir l’aprenentatge memorístic com a eina per a tenir recursos interns per argumentar,
contraargumentar, ser crític o crítica, etc.
Tenint present aquestes fases, pel que fa a les sortides que es realitzen fora de l’escola, ja sigui
banys de natura, banys culturals o passejades i sortides a l’entorn proper del barri, cal preveure un
recorregut que garanteixi la vivència d’aquestes tres fases. En aquest cas, posem la mirada en la
fase de representació i diferenciem, a grans trets, dues etapes diferents:
-

A les primeres etapes la representació resulta imprescindible per començar a fer passos en
el seu desplegament cognitiu i, per tant, després de cada sortida, s’ha de tenir l’ambient
preparat per a oferir diversitat d’alternatives de representació.

-

A les etapes superiors, aquesta representació ja pot ser més intencional, amb objectius més
concrets i amb una projecció més contínua i estable que es pot mantenir en el temps.
Aquesta projecció amb més recorregut ens permetrà treballar amb conceptes i definicions
convencionals i aprofundir de manera més específica en les vivències internes que cada
escenari pot arribar a generar en l’infant.
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IDEES PER A LES REPRESENTACIONS
(Recollides del document de centre “Banys de natura” que es troba en fase d’elaboració, revisió i actualització)
●

Representacions del paisatge que ens envolta: dibuixar el pati de l’escola per, posteriorment, dibuixar els diferents
espais que visitem i poder fer una lectura crítica (semblances i diferències).

●

Representar el trajecte amb una il·lustració, des de la sortida de l’escola fins el punt on anem a la sortida.
Demanar, abans de sortir, que es fixin en els detalls i poder completar el dibuix de tornada d’una altra sortida.

●

Representar aquell espai en una altra època… “Com t’imagines aquesta platja fa 100 anys?”.

●

Què passaria si fessis un forat…

●

Fer alguna fotografia d’algun element del camí i que sigui el tema per una narració fantàstica. Per exemple, en el
camí cap a la platja hi ha una zona d’aigües amb un pont; durant molt de temps ha estat sec i, de sobte, un dia va
aparèixer l’aigua. D’on ha sortit aquesta aigua? La història de la font sense aigua.

●

Redissenyar l’espai de la natura o de la platja. Què us agradaria trobar-hi? Què falta? Què sobra?

●

Agafar una pedra de la platja. Com t’imagines aquesta pedra fa un milió d’anys. Què l’ha fet canviar? Com la
canviaries? (pintar-la, trencar-la...i fer-ho)

●

Preparar una infografia amb dibuixos i paraules de què fer si et perds (després d’haver-se fixat en els cartells del
metro).

●

Fer una fotografia mental. Dedicar uns minuts a mirar atentament un detall del lloc de la sortida (una branca
trencada, un forat en un arbre… una pedra peculiar) i a l’arribada a l’escola, poder-ho dibuixar.

●

Fer una representació de l’espai de la sortida i demanar que acoloreixin només tot allò que estigui viu, o només la
natura, o les pedres, o les persones, o els elements creats per les persones (com ara unes escales o una font)…

●

Com ho veuen els ocells?

●

Com t’imagines el fons de la platja? I el fons del mar?

●

Crea un poema visual amb alguna paraula de l’espai de la sortida (convertir la paraula “fulla” o “mar” en un
poema visual).

Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
Arran de la situació viscuda, algunes de les novetats que s’incorporen en el funcionament i
organització diària de la nostra escola, seran les sortides/passejades pel barri i la conquesta d’altres
espais propers a l’escola com a nous escenaris de joc, d’esbarjo i de moviment per alguns dels
infants de la nostra escola. És per això que considerem important, sobretot durant l’inici i la
integració d’aquestes noves sortides, considerar el següent aspecte: els infants, durant les sortides,
obren moltes coses. La tornada a l’ambient és el més semblant a la tornada a una cova. El que
passi a l’ambient després de la sortida, ajuda a tancar i ha de ser integrador. Que els infants estiguin
al seu aire pot ser una possibilitat però, quan han estat exposats, el que més necessiten és tornar a
estar dins, dins de l’escola i dins de nosaltres mateixos i mateixes.
A continuació, exposem tot un seguit d’indicacions i de propostes que poden ajudar a orientar-nos
per tal d’oferir un espai cuidat i preparat per tal que els infants puguin tancar i elaborar les
experiències viscudes, “ritualitzant” així el moment de tornar a l’escola:
• Generar un espai confortable de transició entre la sortida i la següent activitat (anar a casa,
dinar, etc): cal revisar que tots els infants estiguin en les millors condicions i suggerir, a aquells que
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venen massa bruts o massa suats o massa mullats, que es canviïn. Cal estendre la roba mullada i
pot anar bé fer algunes infusions calentones.
• Tenir l’ambient preparat per a la representació: amb la cooperació d’alguna persona l amateixa
persona tutora, cal deixar l’espai preparat per, quan arribin de la sortida, es trobin propostes
diverses per a representar.
• Fer una petita assemblea on el tutor o la tutora, o l’acompanyant, faci el relat del que s’ha
viscut a la sortida: aquí és interessant que el tutor o la tutora intenti retenir una dada de cada
infant per retornar un relat individual dins del relat col·lectiu. Aquests relats tenen un efecte molt
significatiu, sobretot a primer i segon.
• Fer una petita assemblea on el tutor o la tutora, o l’acompanyant, expliqui un conte o un
relat: si no s’ha fet durant la sortida, és convenient tancar el dia amb un relat tradicional.
• Fer algun joc de concentració o de passar al cos a través de la calma.
• Fer alguna proposta de relaxació i tancament.

JOC SIMBÒLIC.
Proposta consolidada a l'etapa d’infantil, però que cal treballar a l'etapa de primària.
La cultura humana brota del juego y en él se desarrolla
J.Huizinga

Aquesta afirmació ens recorda com el joc, durant la infància, és una de les maneres d’assimilar la
cultura i de conèixer la realitat del món que ens envolta i en el que l’infant ha d’aprendre a viure. No
es tracta d’una tasca productiva sinó transformadora, on es recrea el món, es reconstrueix i
s’interpreta la realitat, donant-li un significat personal.
El joc simbòlic és, a més a més, un mitjà excel·lent per a poder explorar; i, de fet, és en sí mateix
un motiu d’exploració. En termes generals, s’explora la vida, allò que succeeix en ella i allò que
afecta a l’infant, com a ésser humà, reproduint i interpretant actituds, models i comportaments
captats d’un món que no resulta senzill de comprendre i assimilar, però si indispensable de conèixer.
Això ens porta a reconèixer amb claredat com aquest diàleg del dins/fora apareix de forma natural,
dins del joc simbòlic que els infants reprodueixen i elaboren. Per aquest motiu, considerem
important oferir, dissenyar i destinar espais dins l’escola que permetin que aquest joc aparegui i es
desenvolupi, tenint en compte les diferents etapes evolutives que l’escola acull a l’hora de dissenyar,
oferir i proporcionar materials que faciliten aquest joc.
D’altra banda, en aquest disseny d’espais i recerca de materials s’ha de tenir en compte la
configuració de l’espai com a portadora de significat i és per això que l’escenografia amb materials

CURS 2020-2021

161

ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

PLA D'ACTUACIÓ

molt oberts i poc estructurats també facilitaran aquesta reparació interna i aquest emergir de
l’imaginari intern de cada infant.
Amb aquesta mirada de l’espai com a font d’inspiració, la recerca d’espais exteriors dins l’entorn
proper de l’escola resulta indispensable. Parlem, doncs, d’espais lúdics que poden arribar a ser
escenografies de joc en si mateix. A continuació, adjuntem algunes imatges inspiradores per aquesta
recerca:

CURS 2020-2021

162

ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

CURS 2020-2021

PLA D'ACTUACIÓ

163

ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

CURS 2020-2021

PLA D'ACTUACIÓ

164

ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

PLA D'ACTUACIÓ

Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
Arran de la situació viscuda, considerem oportú que en aquest disseny d’espais, propostes i
materials vinculades a donar forma i vida a l’aparició del joc simbòlic, es facilitin elements que ajudin
als infants a recordar i reviure qüestions vinculades amb tot el que s’ha viscut com, per exemple,
introduir maletins de metges o metgesses, ninos d’un hospital, mascaretes i guants pels infants, fer
un supermercat, etc…
Aquests elements i aquests espais facilitaran la reproducció de vivències diverses on l’infant
podrà compensar, assimilar i superar moltes de les emocions viscudes.
Aquests elements han de permetre un joc simbòlic que impliqui tot el cos i on l’infant es transformi a
ell mateix en un personatge de l’entorn immediat, però també ha d’incloure elements
representatius més petits que permetin el control amb les mans ja que, en aquest sentit, el que farà
l’infant serà sentir que “controla” una parcel·la de la realitat recreada.
Aquesta sensació de controlar una realitat “feta a mida” resulta molt important, ja que permet a
l’infant passar de ser un subjecte passiu de la societat a ser un subjecte actiu on compta amb un
cert control sobre el que es viu i es recrea en el joc. D’alguna manera, és com jugar a ser un petit
Déu o una petita Deessa que determina el destí d’aquests elements representatius petits.
Com a exemples d’aquests elements, trobem diferents ninos de marques i elements diversos que
poden passar de ser més explícits o més implícits apostant, en aquests moments, per l’explicitació,
ja que afavorirà posar paraules a alguns infants que encara potser no les han pogut posar a tot el
que ens ha passat com a societat.

ELEMENTS NATURALS I ACTIVITATS ON EL “FORA” ENTRA A “DINS”.
Proposta feta de forma molt puntual a l’escola i que es pot explorar més profundament.
Pretenem que l’escola deixi de ser quelcom aïllat a la vida d’un infant i esdevingui un punt de
trobada de les construccions socials que envolten la vida d’aquest. Per tal de fer que això sigui
possible, cal mirar cap enfora i entendre que tot el que passa a l’altre costat forma part d’aquest
context social que va teixint la vida dels infants.
Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
Durant aquests mesos de confinament, s’ha fet palès que els infants no només aprenen a les escoles,
sinó que de tot arreu poden emergir nous aprenentatges. El que aprenen i com ho aprenen pot
ser diferent, però el que és ben clar és que són aprenentatges de gran valor.
Aquestes activitats serien considerades com a més puntuals i senzilles. No busquen una
continuïtat específica, sinó el fet de gaudir de l’entorn exterior fent alguna cosa que,
habitualment, fem a l’interior. D’aquesta manera, habitem l’espai i l’anem conquerint dotant-lo de
significat.
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En aquests moments és més important que mai que l’escola miri més enllà dels seus murs i permeti
que les tanques que la separen de l’exterior esdevinguin nous canals de comunicació amb el que
passa fora d’ella, amb la finalitat que esdevingui un espai real i significatiu on narrar les vivències
viscudes dels infants, ajudant-los a entendre i donant-li forma.
A continuació, exposem tot un seguit d’indicacions i propostes que poden ajudar a orientar-nos per
tal d’oferir experiències on els infants puguin integrar el “dintre” i el “fora” com un tot que forma
part d’ells i on no hi ha una fragmentació o, si més no, no hi ha una fragmentació conceptual:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lectures grupals fora de l’escola.
Lectures individuals a l’exterior de l’escola i fora d’ella.
Lectura de poemes.
Dibuixar, pintar, ….
Treure fotografies sobre el que veiem als carrers.
Passejades sensorials.
Observar el pas del temps.
Menjadors d’ocells i hotels d’insectes.

ACCIONS I INTERVENCIONS ARTÍSTIQUES EN L’ENTORN IMMEDIAT
(Veure document marc del grup “Art, cos i moviment” i l’experiència “Descobrim Bordils” com
a exemple)
Proposta nova.

L’art és un dels grans facilitadors de diàleg que tenim els éssers humans que ens permet narrar-nos a
nosaltres mateixos des de l’emoció i el sentir, essent aquest el llenguatge predominant a la
infància.
Des d’aquest apartat, el que pretenem és fer-nos conscients que l’art està a tot arreu, i només cal
aturar-nos i mirar amb atenció per veure el que emergeix de les persones i de les coses que ens
envolten.
Al combinar art i natura o art i exterior, les potencialitats d’aquests dos recursos es multipliquen
exponencialment fusionant l'hàbitat dels infants, D’ON VENIM amb el seu llenguatge característic,
EL QUE SOM, esdevenint una àncora en el seu procés de vida i els seus aprenentatges.
Aquestes activitats o propostes, a diferència de les de l’apartat anterior, tenen la intenció de
tenir continuïtat i oferir una transformació, ja sigui dels elements exteriors com de la pròpia
interioritat de l’infant.
Per aquest motiu, cal oferir un ventall ampli de recursos a l'exterior on els infants es puguin expressar
a través d’aquest llenguatge, permetent-los connectar, d’aquesta manera, amb la seva veritat i el seu
món intern.
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Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
Les experiències de totes les persones durant els mesos de confinament ens demostren com, en els
moments més extrems, l'ésser humà necessita de l’art per a poder alimentar el seu esperit i dotar de
sentit les experiències viscudes. Caldrà, per tant, fer una recerca d’experiències en aquesta línia per
poder activar actuacions concretes en el dia a dia amb els infants.

CONVIDADES I CONVIDATS A L’AMBIENT. PROFESSIONALS I EXPERTS O EXPERTES.

Fem un llistat de persones i associacions del barri que, per diferents motius, ens sembla interessant
tenir-les presents per a poder contactar amb elles, si ens sembla adient, perquè puguin venir
convidades a l’escola per transmetre als infants els seus coneixements i les seves experiències.
Llistat de possibles persones del barri a convidar a l’escola:
• Pere Fernández: president dels amics de la Fabra i Coats.
• Montse Milà: Presidenta de la fundació La Maquinista-Macosa.
• Associació d’estudis històrics de l’automoció Hispano Suiza i Pegaso (AEHA): aquesta
associació agrupa antics treballadors i antigues treballadores de la Pegaso.
(A través d’aquestes tres associacions podem contactar amb antics treballadors i treballadores
d’aquestes empreses.)
• Manel Martí: un dels millors especialistes en Rec Comtal i aigua en època medieval a nivell
europeu. Autor del llibre La companyia d’aigua de Barcelona.
• Jaume Seda: historiador, president de l’Associació d’Estudis Ignasi Iglesias i gran coneixedor de la
història de Sant Andreu.
• Mare d'en Jaume Seda: té cent anys, encara fa el menjar cada dia. Nascuda a Sant Andreu. Té un
munt d’històries per explicar sobre el Sant Andreu de la seva infantesa i joventut.
• Pau Vinyes i Roig: historiador; ha escrit llibres sobre la història de Sant Andreu, nebot de
l'escriptora Montserrat Roig.
• Maite Puga: gerent del SAT, actriu, durant anys va ser la presentadora del Club Super 3 de TV3.
La seva família és de Sant Andreu de tota la vida.
• Mercedes Sam Pietro: actriu i veïna del barri.
• Josep Ortí: nascut l’any 1932, veí de Sant Andreu des de l’any 1960. Té una biografia personal
que reflecteix molt bé la història de molts veïns i veïnes del barri relacionada amb la immigració, el
desenvolupament urbanístic i industrial i la vida de la classe treballadora del barri.
• Jordi Esplugues: veí del barri, de família de Sant Andreu de tota la vida, metge a punt de jubilarse.
• Rafael Arbós: nascut a Sant Andreu, metge, ha estat treballant com a metge a l’Àfrica.
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• Jordi Banacolocha: actor del barri; durant anys va formar part del grup amateur de teatre “L’ou
com balla” del Casal Catòlic de Sant Andreu. Actualment és un actor professional amb una
consolidada i prestigiosa carrera artística.

HISTÒRIES DE PERSONES DIFUNTES
(Activitat de Pedagogia de la Vida i de la Mort)

Elaborem un llistat de persones rellevants difuntes que formen part de la història del barri.
Llistat de persones difuntes del barri a tenir presents.
• Ignasi Iglésias i Pujadas (1871-1928): dramaturg i poeta, figura potent, amb inquietuds socials i
interessat a potenciar el paper de la dona dins la societat del seu temps. L’any que ve es
celebraran els cent cinquanta anys del seu aniversari.
• Mossèn Joan Clapés i Corbera (1872-1939): historiador important; destaca la seva tasca com
historiador de Sant Andreu. Va ser un dels primers historiadors que va donar importància i va
començar a estudiar la vida local i la història del pla de Barcelona i els pobles que la formaven.
• Francesc Baliarda i Ribó (El Noi Baliarda, 1813-1850): bandoler i “líder popular” del segle XIX.
Són moltes les accions que va protagonitzar, una de les més famoses va ser la revolta dels Quintos.
• Camil Fabra i Fontanil (1833-1902): Fundador de la indústria tèxtil Camil Fabra i Fontanils i
propietari del vapor del Rec i Vapor del Fil. Va ser alcalde de Barcelona.
• Joan Torras i Guardiola (1827-1910): matemàtic, arquitecte i mestre d’arquitectes com l’Antoni
Gaudí. Arquitecte de Sant Pacià i de l'estructura metàl·lica de l'estàtua de Colom, entre d’altres.
• Pere Falqués i Urpí (1850-1916): arquitecte de l’església de Sant Andreu, fanals del passeig de
Gràcia, remodelar la plaça Catalunya, va col.laborar amb l’Exposició Universal 1888. Amic personal
de Domènech i Montaner.
Per saber-ne més sobre aquestes persones i la història de Sant Andreu podeu consultar la revista
Finestrelles a través de la pàgina web del Centre d’estudis Ignasi Iglésias

( http://

centreestudisignasiiglesias.blogspot.com/ )

CICLES DE VIDA: DIFERENTS MOMENTS DE LA VIDA QUE PORTEN A LA MORT.
(Activitat de Pedagogia de la Vida i de la Mort)
Els cicles de vida de les plantes i dels animals que, de manera tradicional, s’han treballat al llarg de
les dècades, pren un caire més profund quan també s’indica i es verbalitza que la mort també forma
part d’aquest cicle.
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Els materials Montessori i altres tipus d’elements ens poden ajudar, però hem de fer l’esforç de
visibilitzar i fer explícita la mort com a final, però també com a transformació i, per tant, ens
serveixen per a reflexionar sobre els nostres canvis vitals.

Pràctiques

Definició

-Plantar llavors de llegums en pots de vidre i cotó fluix i observar diàriament la seva
evolució.
Cicle de vida de les plantes

-Fer el diari de la germinació.
-Plantar diferents llavors a l’hort de l’escola i veure els seu creixement.
-Observar el naixement d’una planta a Cicle Inicial (1r i 2n)

-Tenir cucs de seda o capgrossos i veure el seu cicle de vida. A P4, P5 i Cicle inicial.

Cicle de vida dels animals

-Presentar el material Montessori de la tortuga o d’altres animals com l’abella, la papallona,
el pollet, la granota… a P4, P5 i Cicle Inicial.
-Relacionar els puzles Montessori amb les etapes de la vida dels animals.
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FAMÍLIES I LA VIDA NO ESCOLAR DE L’INFANT.
[Veure el “Pla d’Acció Tutorial” on es despleguen totes aquestes qüestions de manera molt
més detallada]
Tot i que aquest aspecte no forma part, de manera explícita, d’un document d’aquestes
característiques, sí que considerem imprescindible tenir-lo en compte com a part d’aquest diàleg
entre el que està dins i el que està fora. D’aquesta manera, busquem afavorir l’aprofundiment i
donar-li un nou punt de vista. Aquest punt de vista inclou el diàleg i la comunicació amb la família,
però també inclou la vida fora de l’escola que duu a terme l’infant i és des d’aquest prisma que
volem presentar-la en aquest document.
Mai s’insistirà prou en la necessitat d’implicar a les famílies en la vida escolar dels seus fills i de les
seves filles. De sobres és sabut que una implicació familiar adequada, facilita el desplegament dels
aprenentatges de manera significativa.
Són moltes i diverses les maneres d’implicar a les famílies a la comunitat educativa; nosaltres
enumerarem aquelles que serveixen per crear un territori nodrit, en xarxa i amb una comunicació
fluïda entre els agents de la comunitat que, per un infant qualsevol són, sobretot, la seva família i el
seu tutor o la seva tutora.
Aquesta relació i vincle es pot observar en les següents relacions escola-família:
• AFA.
• Consell Escolar.
• Reunions o consultes a l’Equip Directiu.
• Reunions de Grup d’Ambient.
• Reunions de Tutoria Individual.
• Comunicacions via correu electrònic.
• Comunicacions via agenda.
• Comunicacions informals als passadissos i a les portes arran de la possibilitat d’accedir a l’ambient
per part de les famílies.
• Acompanyament a les sortides (sobretot a Educació Infantil).
• Celebració d’aniversaris amb l’acompanyament de la família.
• Activitats dins de l’ambient.

A continuació oferim una mica d’anàlisis de les accions anteriors que s’ofereixen, sobretot, des de la
tutoria des del punt de vista de la comunicació explícita.
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Característiques generals

- Es convoquen per part de l’escola.
- Es preparen per part del tutor o de la tutora.
- A vegades poden agrupar els dos nivells i, a
Reunions de Grup
d’Ambient

Freqüència

- Una d’inici de curs per a presentar com anirà
tot i fer presentacions oficials.

- Una el segon trimestre (amb l’acompanyament

vegades, només són de grup.

dels acompanyants de migdia).

amb la presència dels infants.

globalitzat. A primer també s’explica com
funciona l’ordre d’avaluació.

- De quart a sisè, a la darrera reunió, es compta - Una el tercer trimestre per explicar el procés
- S’acostumen a entregar informes.
- Es pot estar acompanyat o acompanyada, o
sol o sola.

- Es poden convocar per part del tutor o de la
Reunions de Tutoria
Individual

-

Comunicacions via
correu electrònic o de forma telefònica.

Comunicacions via
agenda.

tutora, de la cap d’estudis o de l’especialista,
o de l’EAP, o pot demanar-les la pròpia família.
Estan supeditades a les hores oficials
destinades a aquestes reunions; en el cas de
necessitar alguna hora diferent, s’ha de
comentar a l’Equip Directiu.
Poden estar convidats i convidades altres
agents que formen part de l’educació del nen
o de la nena (psicòlegs, logopedes, etc.)
El tutor o la tutora facilita el correu electrònic
sempre que ho consideri, per facilitar la
comunicació amb algunes famílies.
El telèfon que es farà servir per comunicar-se
amb les famílies és el de l’escola.
No està permesa o l’escola no es fa
responsable de la comunicació que es pugui
establir entre les famílies i l’equip docent a
través de mitjans com el Whatsapp o el
telèfon personal.
Només es produeix en els grups en què hi ha
agenda que, normalment, coincideixen amb
aquells grups que ja tenen permisos perquè
els infants vinguin i marxin sols de l’escola.

- Comunicacions breus i poc profundes sobre

Comunicacions
informals als
passadissos.
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qüestions logístiques i ràpides: confirmar una
reunió, comentar algun fet puntual relacionat
amb l’infant, comentar qui vindrà a buscar al
nen o a la nena, si es queda o no a dinar…
- No són moments de conversa íntima ni
profunda, ja que la disposició del mestre o de
la mestra és una altra.
- No es parla de l'infant davant del propi infant
com si fos un oient passiu, ni davant d’altres
infants.

- Tota família té dret a una reunió anual amb el
tutor o la tutora del seu fill o de la seva filla.

- Es poden convocar més reunions de tutoria en
el cas que es consideri necessari: dificultats
d’aprenentatge, problemes de convivència,
etc.

- El tutor o la tutora, a través de les reunions de
grup i de les tutories individuals, establirà la
freqüència d’aquestes comunicacions segons
consideri oportú en relació a cada infant. Molt
probablement, hi haurà infants que, per les
seves característiques, requeriran més
reunions i altres es faran de manera molt més
puntual.
- També hi haurà situacions on aquesta
comunicació serà més emergent.
- El tutor o la tutora estableix com seran
aquestes comunicacions i, si són molt
freqüents, valorarà el fet de convocar a la
família a una reunió de tutoria per evitar
malentesos.

- De caràcter puntual.
- Si el tutor o la tutora observa que hi ha una
alta demanda de comunicació en el passadís
per part de la família o necessiten parlar de
coses més profundes o íntimes, es convocarà
una reunió de tutoria.

Des del punt de vista del diàleg entre l’interior i l’exterior de l’escola, és important que l’atenció i la
comunicació de la tutoria inclogui i faci explícita la vida no escolar de l’infant. Cal integrar en les
converses, de forma natural i no invasiva, qüestions relacionades amb l’oci de l’infant, les
extraescolars, el que li agrada fer a casa, els costums i hàbits familiars… Cal que, des de l’escola, la
vida no escolar prengui valor i hi tingui un espai i una escolta.
Al mateix temps, la comunicació i l’atenció tutorial també ha d’interpel·lar a l’infant i a la seva família
a l’hora d’avaluar i d’obtenir informació que contrasti les fites que han estat assolides a l’escola i fer-
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se preguntes en relació a aquest contrast i diferències en diversos àmbits. Per exemple, un infant
que presenta dificultats en l’adquisició de valors de grup, cal veure si això es produeix en tots els
seus àmbits o si només li passa a l’escola. Si és només un tema que li passi a l’escola, cal revisar per
què es donen aquestes diferències.
De la mateixa manera cal, com a equip, integrar una visió de les famílies de no judici ni prejudici
que permeti donar valor al que cada familiar fa des del seu lloc. Cal entendre que, en qualsevol
cas, sempre ho fa el millor que pot. Aquesta és una manera de dialogar amb l’exterior des d’una
posició d’humilitat i senzillesa necessàries per a construir un compromís comú que tingui un objectiu
compartit: el benestar dels infants per promoure un aprenentatge òptim.

Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
Durant el confinament, hem vist com era de necessària la revitalització de la relació entre l'escola i la
família. Les parets que sustentaven l’escola, s’han difuminat fins arribar a desaparèixer i l’escola ha
tingut el repte de ser escola fora de context.
En aquest sentit, l’experiència ens ha fet veure que, el que comentàvem més a dalt en aquest mateix
apartat d’aquesta pràctica, ha agafat més sentit que mai i ens ha fet adonar-nos-en que “entrar a les
cases” del nostre alumnat ha estat trencador i, al mateix temps, un gran descobriment.
Aquest diàleg del que està fora i el que està a dins es transforma en essencial durant una època de
confinament i ens retorna un munt d’experiències que poden fer-nos millorar quan no estem
confinats ni confinades, però també ens fa estar en alerta de com és d’important aquest diàleg
quan desapareix el context habitual.
Perdre el context escolar per a infants i famílies ha pogut suposar el següent en relació a la vida
escolar:
• Font de malestar, malentesos i confusions.
• Manca de connexió i aïllament.
• Dificultats per centrar-se en les tasques escolars per motius diversos: ajust de les activitats, famílies
que no saben o no poden ajudar als infants, pèrdua de referències.
• Desorientació.
• Disminució de l’interès o el compromís en l’aprenentatge.
• Apatia.
En aquest sentit, cal estar molt atents i atentes i establir vies de comunicació fluïdes per facilitar
ajudes i orientació, però també per a reconduir les situacions i l’aprenentatge dels infants. Estar
confinats o confinades no ha de ser sinònim d’allunyament de les oportunitats nodrides i explícites
d’aprenentatge que es poden donar de forma presencial a l’escola i l’escola ha d’aspirar a oferir
situacions d’aprenentatge riques i amb consciència per a tots els infants, sent la tutoria una
acció compartida que permet activar la intencionalitat i el focus dels infants.
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Per tant, l’escola i el diàleg amb el que està fora en temps de confinament han de mantenir viva
la relació educativa tant com es pugui, seguint un contacte i una connexió establerta en els
models d’actuació que estem establint en el present pla d’actuació.
Tot i això, en temps de no confinament, mentre la crisis perduri, cal continuar duent a terme les
accions de diàleg i de relació escola i família que s’han dut a terme habitualment, seguint uns criteris
de salut i prevenció. Per tant, la relació habitual es durà a terme tal i com indiquem al quadre que
presentem més avall.
A més, caldrà ser molt proactius i proactives en les comunicacions des de la tutoria ja que la
comunicació dels passadissos i més informal haurà desaparegut i, per tant, requerirà fer un exercici
més explícit de transparència i comunicació. Passar de la reacció a l’acció.

Aquestes són algunes idees:
• De forma mensual, enviar un correu electrònic breu resumint aquells aspectes del grup i de la vida
d’ambient més adients i oportuns: petites novetats, activitats destacades, etc. No cal que sigui un
redactat massa extens, ni descriptiu, ni reflexiu. Ha de ser una comunicació ràpida i fresca.
• Enviar un correu electrònic, des de la tutoria, a les famílies quan hi hagi una sortida o alguna
activitat diferent.
• En els cursos de nenes i nens més grans, i si ens sembla que pot ser oportú, podem fomentar un
diari d’ambient a través del blog o, si es prefereix que no sigui una plataforma pública o que
s’hagi de mantenir molt dinàmica, pot ser que l’alumnat es faci càrrec d’aquest resum mensual a
través d’un vídeo, un podcast o un text amb imatges que s’enviï a les famílies.
• Fomentar el diari de l’ambient: recuperar aquest suport en format digital.
• Des de la direcció, enviar de forma mensual un correu electrònic fent un resum per les persones
de la Comunitat Educativa sobre les qüestions més rellevants.

Alguns formats que es poden explorar per a fomentar i facilitar una comunicació proactiva:
• Els blocs
• La ràdio
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Actuació durant la crisis de la Covid-19
Reunions de Grup d’Ambient

Es duran a terme amb la freqüència habitual intentant que la primera de tot el curs
sigui l’abans possible.
Es faran a través de Meet o d’una plataforma digital similar.

Reunions de Tutoria Individual

Quan sigui una reunió ordinària, on no hi ha res especial a comentar, es durà a terme
de manera telemàtica.
Quan sigui una reunió on s’han de tractar temes delicats, compartir documents o
signar algun paper concret, es durà a terme de forma presencial seguint les mesures
establertes.
Quan hi hagi intervenció d’altres agents externs (EAP, Psicòlegs, etc) s’instarà a fer la
reunió a través d’una plataforma digital.

Comunicacions via correu
electrònic o de manera
telefònica.

Continuaran i s’hauran de potenciar, ja que les comunicacions informals als
passadissos desapareixen.
Intentar ser previsibles en les nostres comunicacions. Establir una freqüència amb
petits resums del que es viu a l’aula i anticipant alguns neguits i preocupacions.

Comunicacions via agenda.

S’hauran de fomentar en els casos en els quals la comunicació a través de correu
electrònic o via telefònica no siguin possibles o quan la família ho prefereixi.

Comunicacions informals als

En el cas d’infantil encara seran possibles, però seran molt breus i sintètiques.

passadissos.

A primària desapareixen.
Caldrà ser proactius i proactives.

INICIATIVES COMUNITÀRIES PENDENTS:

Actualment estem en processos de cooperació amb el Districte de Sant Andreu i amb el Consorci
d’Educació de Barcelona per tal de conciliar espais del voltant de l’escola, de manera que ens
adjudiquin en relació a les peticions demanades per a poder fer servir espais públics com a zones
d’estona d’exterior.

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES I WEBGRÀFIQUES:
• Austin, Rebeca (2009): Deja que el mundo exterior entre en el aula. Madrid: Morata.
• Ritscher, Penny (2006): El jardín de los secretos. Barcelona: Ediciones Octaedro, S.L.
• Ruiz de Velasco Gálvez, Ángels, Abad Molina, Javier (2011): El juego simbólico. Barcelona:
Editorial GRAÓ.
• Eveil-et-nature (23 de juliol del 2020): Eveil et nature. https://eveil-et-nature.com
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• Centre d’Estudis Ignasi Iglésias (23 de juliol del 2020): Centre d’Estudis Ignasi Iglésias. http://
centreestudisignasiiglesias.blogspot.com
• a bao a qu (23 de juliol del 2020): Descobrim Bordils. http://www.abaoaqu.org/descobrim-bordils
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ANNEX 4

TEMPS D’ACOLLIDA, DE RETROBAMENT I D’ACOMPANYAMENT EN LA
PÈRDUA

INTRODUCCIÓ GENERAL
La situació de pandèmia que estem vivint amb la Covid-19, fa necessari repensar un temps inicial
d’escola en el qual tinguem present un temps d’acollida molt curós dels infants i adults i adultes,
contemplant i integrant tot allò que hem viscut, donant especial importància a la vessant emocional i
relacional, als espais i moments per retrobar-nos amb els i les altres, amb nosaltres mateixos i
mateixes i amb els espais… i acompanyant les pèrdues que hem patit, i el dol que hem de transitar.
Aquest grup parteix d’aquests 3 eixos: acollida, retrobament i acompanyament en la pèrdua, a partir
dels quals anirem elaborant i aprofundint en l’acompanyament als infants i adults i adultes després
d’aquest període de confinament.
Ens basarem en els quadres de reconstrucció elaborats per Isabel Rodríguez, en els documents
d’acollida de l’escola, en experiències d’escoles com la de Bordils, en materials del curs
d’acompanyament al dol, en dinàmiques grupals, i en la música, el cos i l’art com a llenguatges
afavoridors.
A continuació desglossem cada eix i anem exposant la manera amb què l’abordarem a la tornada a
l’escola.
TEMPS D’ACOLLIDA
Proposta d’Acollida Prèvia dels infants
Tenint en compte la crisi de la Covid-19, per tal que els infants puguin anticipar i conèixer com serà
l’escola al setembre del 2020, considerem necessari un contacte previ amb l’escola abans l’inici del
curs. Plantegem fer-ho a partir de:
Enviar un vídeo o fer un zoom de les mestres i dels mestres per mostrar l’ambient i per dir què ens
trobarem en grups a l’ambient on vindran per saber com serà el dia a dia a partir del 14 de
setembre.
Primer contacte amb l’escola entre el 7 i el 10 de setembre, per fer una acollida inicial presencial
més curosa i per explicar com serà el nou funcionament de l’escola.
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familiar

3 matins: dijous 3,
30 minuts

l’Annex 4)

divendres 4 i dilluns 7 de

Si, tots els infants

setembre, de 9 a 14.30 h.
Si, tots els infants.

P4

5 infants

Entre 1’5 i 2

2 grups al dia durant dos
dies

hores

1 grup al dia

Farem entrades cada 15
minuts per fer una
rebuda més individual i
després tenir un
moment més grupal.

P5

5 infants

Cicle inicial
Cicle mitjà i
superior

8-9 infants
12-13 infants

Entre 1’5 i 2

2 grups al dia durant dos

hores
Entre 1’5 i 2

dies

Si, si volen i ho

1 grup al dia
2 grups un dia

hores

1 grup un dia
Dues opcions:

2 hores

2 grups el mateix dia

necessiten.

1 grup cada dia

oConsideracions especials
Infants a tenir especial consideració
Cada tutor o tutora valorarà amb les persones especialistes d’Educació Especial la
millor manera de fer l’acollida d’aquests infants. Es proposa que aquests infants
Infants amb NEE

puguin venir sols primer i després venir algun dia en els petits grups. Pensar
coordinadament amb les mestres d’Educació Especial sobre possible
acompanyament de familiars o persona per a ells durant l’acollida.
Ja sigui perquè canvien de mestra o de mestre i els hi costa establir vincle, infants

Infants que requereixen

que ho han passat més delicadament durant el confinament… Es proposa una

d’atenció especial

trobada individual amb la mestra o el mestre, i si s’escau una entrevista amb la
família prèvia a l’inici del curs.
Es proposa que en les trobades prèvies de primer contacte amb l’escola, hi puguin
ser les dues mestres o els dos mestres: la persona referent del curs anterior i
l’actual.

Grups que canvien
de referent

Si no és possible, es pot fer una trobada amb tot el grup i les dues mestres o dos
mestres, un dia durant una hora.
Pels infants que es consideri necessari, es proposa fer una trobada individual amb la
mestra nova o el mestre nou i, si pot ser, també amb la persona referent del curs
anterior per fer el pont.

Qüestionari breu a les famílies. Proposem que els primers dies de setembre cada tutor o tutora, de
P4 a 6è, enviï a les famílies, a través del Google Formularis o per correu electrònic convencional, un
qüestionari per saber si hi ha informacions noves que necessitem conèixer.
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PREGUNTES PER A LES FAMÍLIES
Què és el que més ha fet durant aquest període d’estiu?
Hi ha hagut canvis en el son, l’alimentació, el control esfínters, la situació familiar... respecte el qüestionari que us vam
passar a l’abril?
Quines són els aspectes (emocionals, relacionals, actitudinals...) que més destacaríeu i que han caracteritzat aquest temps
des que es va acabar l’escola?
Ha tingut espais i temps de fer joc lliure, simbòlic, i de creació?
Ha parlat de la Covid-19? Com s’ha mostrat al fer-ho?

Proposta d’Acollida dels infants a l’inici del curs
Una acollida que a causa de la Covid-19, ha tingut modificacions respecte els anys anteriors, pel que
fa a l’acompanyament dels referents familiars, temps, reunions inicials amb les famílies…
Infants de P3 (Vegeu PEC pàg. 78-81 sobre el temps d’acollida).
Entrada progressiva
Vetllant per les necessitats autèntiques de la infància, l’escola ha establert com a norma de
centre que els primers 5 dies del curs escolar tots els infants de P3 hauran d’estar
acompanyats per un familiar o una persona de referència amb qui tinguin un vincle estret i
proper. Un període que s’anirà ampliant o adaptant a cada infant segons les seves
necessitats.
Dilluns 14 i dimarts 15 de setembre:
1 grup de 9 infants de 9.00 h a 10.30 h
1 grup de 8 infants de 10.45 h a 12.15 h
1 grup de 8 de 12.30 h a 14.00 h
Dimecres 16 i dijous 17 de setembre:
Meitat de grup de 9.00 h a 11.00 h
Meitat de grup d’ 11.30 h a 13.30 h
Divendres 18 de setembre:
Grup sencer de 10.00 h a 12.00 h
A partir de dilluns 21 de setembre, tothom inicia horari complet de
9.00 h a 14.00 h. A partir d’aquest dia, poden anar gaudint de
l’entrada relaxada entre les 9.00 i les 10.00.
Espais per les famílies de P3. S’adaptaran dos espais per tal que les famílies puguin estar al centre
quan el seu infant es quedi una estona sol a l’ambient, durant aquest temps d’acollida. Per les
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famílies de la Llavor serà l’espai de descans i per les famílies del Niu serà l’espai familiar, que
s’adaptarà per aquesta nova funció.
S’enviarà a les famílies el document de centre COM HO FEM?, on s’exposa com estem les persones
adultes dins de l’ambient i com ens relacionem amb els infants.
•Arran de la Covid-19, s’ha plantejat fer tres grups els dos primers dies, per tal de reduir ràtios,
per facilitar un espai per a les famílies de cada grup durant el període d’acollida i per poder
oferir una atenció més individualitzada i propera a cada infant.

Infants de P4:
Entrada progressiva
Després de la situació viscuda amb la pandèmia de la Covid-19, sentim necessari que els
infants de P4 puguin tenir una entrada progressiva a l’escola i un retrobament el màxim
plaent possible, adaptat a les seves necessitats. Per això, hem establert que els primers
tres dies del curs escolar, els infants de P4 hauran d’estar acompanyats per un familiar o
una persona de referència amb qui tinguin un vincle estret i proper. L’entrada serà
progressiva i per grups reduïts, per tal que els infants puguin anar descobrint l’ambient i
restablint el vincle amb la mestra.L’organització serà la següent:
Dilluns 14 i dimarts 15 de setembre: amb acompanyament familiar
Meitat de grup de 9.00 h a 11.00 h
Meitat de grup d’ 11.30 h a 13.30 h
Dimecres 16 de setembre: acompanyament a infants que ho necessitin
Grup sencer de 10.00 h a 13.00 h
Durant la primera setmana els infants que ho necessitin poden ser acompanyats per un
familiar.
Infants de P5: es valoraran els casos d’infants que necessiten acompanyament dins de l’ambient i
se'ls oferirà una proposta des de la tutoria de com fer-ho i durant quants dies.
Infants de 1r i 2n: les famílies acompanyaran als infants fins a la porta de l’ambient durant tot el
curs. Es valoraran els casos d’infants que necessiten acompanyament dins de l’ambient i se'ls oferirà
des de la tutoria una proposta de com fer-ho i durant quants dies.
Infants nous: si hi ha un infant nou, es farà la reunió prèvia a l’inici del curs i, si es considera
convenient, es valorarà fer uns dies d’acompanyament.
Famílies noves: les famílies, a partir de P4, que siguin noves a l’escola, faran una entrevista
individual abans de començar el curs per parlar de l’infant i del funcionament de l’escola.
Primera reunió de grup-famílies: inicialment es proposa fer-la de manera telemàtica.
Important a tenir en compte aquest primer temps
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- Fer un traspàs molt acurat de les coses importants que ens representaven com a grup.
- Reprendre els elements o moments identitaris del grup: cançons, contes, rituals…
- A primària es poden fer tancaments conceptuals i grupals dels processos que van
quedar latents, i compartir amb el grup treballs que s’han fet durant el confinament.
- Acollides del matí individuals tan a infantil com a primària.
- Donar temps a l’hora de fer les transicions, les recollides d’un moment a un altre.
- Intensificar els moments d’hàbits i de cura. (Vegeu article Arnaiz)
- Dinàmiques de retrobament, rimes reparadores, contes, activitats artístiques i
corporals…
- Sortir als parcs, fer passejades pel barri… tenint molt en compte la relació interiorexterior.
Acollida al claustre de mestres i al personal de l’escola
Fer una primera trobada on, a través d’un ritual d’acollida, puguem expressar com ens sentim
davant del repte de començar l’escola, una escola pensada i transformada arran de la Covid-19.
Acollida als mestres nous i a les mestres noves
En el PEC queda recollit com es fa l’acompanyament als mestres nous i a les mestres noves. (Vegeu
PEC pàg. 46-52 sobre l’acompanyament als mestres).
Seguint la línia d’escola, i com hem fet cada curs, aquest acompanyament estarà basat en:
•Enviar als mestres nous i a les mestres noves, abans d’iniciar escola, els documents
claus per entendre l’escola: el Pla de Contingència, el PEC, el COM HO FEM?… per tal
que se'ls puguin llegir.
•Acompanyament individualitzat d’un mestre antic o una mestra antiga a un mestre nou
o una mestra nova.
•Formació de mestres nous i noves. (Vegeu el document de protocol Acollida mestres
nous i el de Pauta d’Observació i Autoavaluació del Professorat).
El ritme del dia a dia
Tal i com hem fet sempre en la nostra organització del dia a partir dels processos, la lliure circulació i
el treball de grup a primària, tornant de la situació de la COVID-19, hem d'organitzar el dia dins
l’ambient i a partir dels espais que tinguem disponibles. El dia ha de seguir mantenint una cadència i
un ritme, on s’alternin moments d’expansió i de recolliment, moments de lliure circulació dins de
l’ambient amb moments més tancats com els processos, les assemblees; moments d’exterior, de
psicomotricitat i cos; moments de música, exploració sensorial, artística i corporal... dedicant temps
a les propostes de retrobament amb un mateix o una mateixa, amb el grup i amb l’espai; cal generar
espais i temps per parlar sobre la vida i la mort i que permetin acompanyar el dol… moments de
petits rituals de grup, de transicions d’activitats i d’espais, de cures quotidianes… tot considerant les
necessitats i característiques de cada grup.

TEMPS DE RETROBAMENT
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En aquest apartat volem exposar activitats que facilitin tornar a estar en comunitat, junts i juntes dins
del grup, crear el Jo grupal. Activitats que afavoreixin mirar-nos, reconèixer-nos, saber què hem fet
en aquest temps, com hem estat, com ens hem sentit... considerant la importància de retrobar-nos
primer amb nosaltres mateixos i mateixes, per poder estar amb els i les altres, tenint en compte
l’espai en el qual es desenvoluparan, i estructurant-ho per cicles i/o edats. També caldpra
contemplar algunes dinàmiques pel retrobament del claustre.
Propostes de retrobament amb un mateix o una mateixa
Un nombre creixent d’estudis d’imatges cerebrals /IRM indiquen que la pràctica de la plena
consciència altera del cert i profundament l’estructura i la funció del cervell per millorar tant la
qualitat dels pensaments com de les sensacions. La meditació del Mindfulness sembla reforçar
alguns trajectes neuronals essencials i augmenta la densitat i la complexitat de les connexions en
àrees associades amb habilitats cognitives com l’atenció, l’autoconsciència i la introspecció, i amb
àrees emocionals relacionades amb la bondat, la compassió i la racionalitat. A més, redueix l’activitat
i el creixement en aquelles àrees que tenen relació amb l’ansietat, l’hostilitat, la preocupació i la
impulsivitat.
La situació de confinament que hem viscut els darrers mesos, i tot allò que ha derivat de la
pandèmia de la Covid-19, fa necessari posar la mirada, més que mai, en la creació d’aquests espais
de consciència plena per l’alumnat, per tal d’afavorir no només el seu rendiment acadèmic, sinó per
crear un estat de pau i calma interior que afavoreixi la seva felicitat.
Tant en grup gran com en grup petit, serà molt necessari treballar les transicions que es donin al llarg
del dia, a través de rituals que sostinguin la possible expansió que s’ha produït anteriorment i que
donin pas a un espai més interior amb cura i harmonia. Es poden utilitzar recursos com la meditació,
el ioga, l’atenció plena o l'ATB.
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Propostes per a la connexió amb un mateix o una mateixa, la concentració, la introspecció i la relaxació
A L’ASSEMBLEA : l'ampolla de la calma, un rellotge de sorra, el so d'un bol tibetà, uns cròtals, una cançó
suau, una espelma, les llums baixades, temperatura correcta, comoditat en l’espai, donar espai i temps
per a que arribi el silenci i la quietud... ajudaran a què els rituals i propostes siguin més profundes i
enriquidores.
Tots els cicles

ACORDS: partim d’una proposta voluntària, que requereix el compromís de tots els infants. Si algun
infant no vol participar de la proposta, s'ha de comprometre a mantenir l’espai de silenci i quietud per
respectar la proposta de calma dels i de les altres. Es poden trobar alternatives perquè aquests infants
puguin fer alguna altra cosa que els faci sentir bé (mirar o llegir un llibre, dibuixar, experimentar amb fang
o plastilina...)
PROPOSTES:
•

Compartir des del cor. Expressem com ens sentim, sense obtenir resposta ni judici. Expressió lliure
d´emocions i escolta activa i respectuosa, on no s’estableix un diàleg, sinó una escolta amorosa.

•

El meu clima interior. Expressem com ens sentim fent servir com a metàfores els elements de la
natura (podem fer servir un coixí en forma de núvol o tenir imatges de la natura que ens ajudin a
posar nom a allò que sentim). Tornarà a ser una escolta respectuosa on no es poden emetre opinions
ni judicis.

•

La nostra ment a una ampolla. Creem una ampolla de la calma amb sorra i purpurines de colors i
parlem de com té a veure amb el que li passa a la nostra ment, quan està plena d’idees i emocions.
Podem observar-la en silenci, mentre la purpurina cau lentament fins al fons de l’ampolla.

•

El rellotge de sorra. Podem fer servir un rellotge de sorra per iniciar les assemblees. Mantindrem el
silenci i respirarem conscientment mentre tota la sorra cau.

•

L´espelma. Situarem una espelma al mig de l’assemblea i l’observarem, mentre ens centrem a la
nostra respiració, i mentre escoltem alguna cançó que ens transmeti calma. També podem situar una
petita espelma davant de cada infant (l’espelma pot tenir el nom de cada infant i es pot fer servir
més vegades, per repetir la proposta).

•

Els sentits. Olorem canyella, llimona, vinagre i cafè; tastem sal i sucre morè; toquem objectes que
tinguin diverses textures amb antifaços posats; escoltem música clàssica i música moderna, i ens

Cicle infantil

mirem als ulls per parelles durant 30 segons. Després de cada pràctica expressem allò que hem
sentit amb els nostres sentits.
•

Fem una mandala col·lectiva fent servir objectes de la natura (pedres, petxines, futes, fulles, flors,
pinyes...), després ens agafem les mans en rotllana i dansem junts i juntes al voltant de la mandala.

•

Reguem les flors. Realitzem la pràctica de cuidar-nos i estimar-nos des de la paraula amorosa, i
expressem lliurement i voluntàriament en rotllana allò que ens agrada d´algun company o d’alguna
companya del grup.

MEDITACIONS:
•

Meditació de la fruita (una mandarina per exemple). Toquem, olorem i mengem molt lentament i
conscientment una fruita, amb plena consciència i mantenint la concentració i el silenci. Podem fer la
mateixa activitat amb la poma.

•

Meditació caminant per la sala, contant les passes, i inspirant o expirant a cada passa, mantenint la
plena consciència i el silenci.

•

Meditació de la petxina. Triem, decorem amb retoladors permanents i respirem conscientment fent
servir la nostra petxina. Després ens l’emportem a casa, per poder editar-la a qualsevol lloc.

•
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PROPOSTES:
• Compartir des del cor. Expressem com ens sentim, sense obtenir resposta ni judici. Expressió lliure
d’emocions i escolta activa i respectuosa, on no s'estableix un diàleg, sinó una escolta amorosa.
•

El meu clima interior. Expressem com ens sentim fent servir com a metàfores els elements de la
natura (podem fer servir un coixí en forma de núvol o tenir imatges de la natura que ens ajudin a
posar nom a allò que sentim). Tornarà a ser una escolta respectuosa on no es poden emetre opinions
ni judicis.

•

La nostra ment en una ampolla. Creem una ampolla de la calma amb sorra i purpurines de colors i
parlem de com té a veure amb el que li passa a la nostra ment, quan està plena d'idees i emocions.
Podem observar-la en silenci, mentre la purpurina cau lentament fins al fons de l´ampolla.

•

El rellotge de sorra: podem fer servir un rellotge de sorra per iniciar les assemblees. Mantindrem el
silenci i respirarem conscientment mentre tota la sorra cau.

•

L'espelma. Situarem una espelma al mig de l'assemblea i l’observarem, mentre ens centrem a la
nostra respiració, i mentre escoltem alguna cançó que ens transmeti calma. També podem situar una
petita espelma davant de cada infant (l’espelma pot tenir el nom de cada infant i es pot fer servir
més vegades, per repetir la proposta).

•

La xarxa de la vida. Ens situem drets i dretes a la sala sense moure'ns i amb un cabdell de llana
iniciem la creació d'una xarxa en la qual cada infant agafarà per torns el cabdell i expressarà alguna
cosa que hagi perdut o guanyat al període de confinament .

•

Els sentits. Olorem canyella, llimona, vinagre i cafè; Tastem sal i sucre morè; toquem objectes que
tinguin diverses textures amb antifaços posats. Escoltem música clàssica i música moderna, i ens
mirem als ulls per parelles durant 30 segons. Després de cada pràctica expressem allò que hem

Cicle inicial

sentit amb els nostres sentits.
•

Fem una mandala col·lectiva fent servir objectes de la natura (pedres, petxines, fustes, fulles, flors,
pinyes...), després ens agafem les mans en rotllana i dansem junts al voltant de la mandala.

•

Reguem les flors: realitzem la pràctica de cuidar-nos i estimar-nos des de la paraula amorosa, i
expressem lliure i voluntàriament en rotllana allò que ens agrada d´algun company o d’alguna
companya del grup.

•

Dibuixo, dono color i/o enganxo imatges de revistes, sobre la meva illa interior (el meu espai
imaginari i interior de calma i recolliment).

MEDITACIONS:
•

Meditació de la fruita (una mandarina per exemple); toquem, olorem i mengem molt lentament i
conscientment una fruita, amb plena consciència i mantenint la concentració i el silenci. Podem fer la
mateixa activitat amb la poma.

•

Meditació caminant per la sala contant les passes i inspirant o expirant a cada passa, mantenint la
plena consciència i el silenci.

•

Meditació dels dits per parelles, en la qual un infant agafa un per un els dits del seu company o de
la seva companya, i junts o juntes realitzen una inspiració i una expiració conjunta, intentant crear una
respiració conjunta. Després faran canvi de l’infant que agafa el dit, i el que es manté sense
moviment.

•

Meditació curta mirant-nos als ulls per parelles, mantenint l’atenció i el silenci durant uns segons.

•

Meditació de la petxina. Triem, decorem amb retoladors permanents i respirem conscientment fent
servir la nostra petxina. Després ens l’emportem a casa, per poder editar a qualsevol lloc.

•
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PROPOSTES:
•

Compartir des del cor. Expressem com ens sentim, sense obtenir resposta ni judici. Expressió lliure
d’emocions i escolta activa i respectuosa, on no s'estableix un diàleg, sinó una escolta amorosa.

•

El meu clima interior: Expressem com ens sentim fent servir com a metàfores els elements de la
natura (podem fer servir un coixí en forma de núvol o tenir imatges de la natura que ens ajudin a
posar nom a allò que sentim). Tornarà a ser una escolta respectuosa on no es poden emetre opinions
ni judicis.

•

La nostra ment en una ampolla. Creem una ampolla de la calma amb sorra i purpurines de colors i
parlem de com té a veure amb el que li passa a la nostra ment, quan està plena d'idees i emocions.
Podem observar-la en silenci, mentre la purpurina cau lentament fins al fons de l´ampolla.

•

El rellotge de sorra. Podem fer servir un rellotge de sorra per iniciar les assemblees. Mantindrem el
silenci i respirarem conscientment mentre tota la sorra cau.

•

L'espelma. Situarem una espelma al mig de l'assemblea i l’observarem, mentre ens centrem a la
nostra respiració, i mentre escoltem alguna cançó que ens transmeti calma. També podem situar una
petita espelma davant de cada infant (l’espelma pot tenir el nom de cada infant i es pot fer servir
més vegades, per repetir la proposta).

•

La xarxa de la vida. Ens situem dempeus a la sala sense moure'ns i amb un cabdell de llana iniciem
la creació d'una xarxa en la què cada infant agafarà per torns el cabdell i expressarà alguna cosa que
hagi perdut o guanyat al període de confinament .

•

Fem una mandala col·lectiva fent servir objectes de la natura (pedres, petxines, futes, fulles, flors,
pinyes...), després ens agafem les mans en rotllana i dansem junts al voltant de la mandala.

•

Reguem les flors: realitzem la pràctica de cuidar-nos i estimar-nos des de la paraula amorosa, i
expressem lliure i voluntàriament en rotllana allò que ens agrada d’algun company o d’alguna
companya del grup.

•

Dibuixo, dono color i/o enganxo imatges de revistes, sobre la meva illa interior (el meu espai
imaginari i interior de calma i recolliment).

Cicle mitjà i
superior

MEDITACIONS:
• Meditació de la fruita (una mandarina per exemple); toquem, olorem i mengem molt lentament i
conscientment una fruita, amb plena consciència i mantenint la concentració i el silenci. Podem fer la
mateixa activitat amb la poma.
•

Meditació caminant per la sala o pel passadís d'infantil, contant les passes i inspirant o espirant a
cada passa, mantenint la plena consciència i el silenci.

•

Meditació dels dits per parelles, en la qual un infant agafa un per un els dits del seu company o de
la seva companya, i junts o juntes realitzen una inspiració i una expiració conjunta, intentant crear una
respiració conjunta. Després faran canvi de l´infant que agafa el dit, i el que es manté sense
moviment.

•

Meditació dels dits en grup. Realitzem el mateix exercici de respiració agafant dit per dit, però ara
un infant agafa la mà del company o de la companya que té a la dreta i li dóna l'altra mà al company
o a la companya de l’esquerra. La proposta requereix concentració i presència en aquella mà amb la
que jo respiro, i la no distracció de l’altre mà meva, que està sent tocada per un altre o una altra.

•

Meditació curta mirant-nos als ulls per parelles, mantenint l’atenció i el silenci durant uns segons.

•

Meditació de la petxina. Triem, decorem amb retoladors permanents i respirem conscientment fent
servir la nostra petxina. Després ens la emportem a casa, per poder editar a qualsevol lloc.

•

Meditació de la sabata. Observem les nostres sabates en silenci. L’adult o l’adulta va realitzant la
meditació guiada (recordem quan i on la vam comprar, com la vam triar, els llocs que hem visitat amb
elles, les estones de jocs, les carreres, les caigudes... Observem l’envelliment, les rascades que té, els
forats...). Agraïm tot el que hem viscut amb elles.

•

Meditació de l'arbre. Imaginem que som una llavor que a poc a poc es converteix en un arbre fort, i
les nostres cames són les arrels i els braços les branques. Inspirem i expirem sentint la fortalesa, i
visualitzem com aquest arbre floreix. Seguidament acolorim una mandala amb la imatge d'un arbre.

•

Meditació de les abraçades. Caminem per l'espai en silenci a un ritme relaxat, respirant i centrantnos en nosaltres mateixos. Quan sentim la senyal (pot ser el so del bol tibetà ), ens aturem davant d
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Les propostes són orientatives per alguns cicles però es poden adaptar a les necessitats de cada grup i
cada infant. Per tant, totes les propostes poden resultar vàlides per tots els cursos.
Us recomanem els llibres:
• Despertar la conciencia a partir del cuerpo. Milenio Publicaciones.

Per tots els cicles •

Plantant llavors. Editorial Kairós.

•

Educar la interioridad. Luis López González. Plataforma Editorial.

•

Educadors feliços canviaran el món. Editorial Kairós.

•

Imaginaciones: Historias para relajarse y meditaciones divertidas para niños. Carolyn Clarke.

•

Tranquils i atents com una granota. Editorial La Butxaca.

Propostes de retrobament amb l’altre o l’altra
Pensades per aquest retrobament més de tu a tu amb l’altre o l’altra, per després anar cap al grup:
- Per parelles, posar-se un infant d’esquena a l’altre i haver de dibuixar el seu rostre.
- Per parelles, estar un temps mirant-se, primer de més lluny i lentament anar-se apropant.
- Caminant per l’espai, quan s’aturi la música, fer alguna pregunta personal a l’infant que
tinguem al davant.
- Un infant es posa d’esquena a l’altre. El que està darrere dibuixa a l’esquena del de davant,
i el de davant dibuixa el que sent en un paper que té enganxat a la paret.
Propostes de retrobament amb el grup
Aquestes propostes permeten arribar a relacions humanes més profundes i possibiliten el
desenvolupament, per mitjà de la lliure expressió, de les actituds personals i de cara als i a les altres.
Permeten parlar de tabús, deixen al marge els mecanismes de defensa, ofereixen la possibilitat
d’alliberar-se de les màscares socials i dels rols fixos dins dels grups. Hi ha moltes dinàmiques de
grup i es poden classificar de moltes maneres, però totes tenen un caràcter vivencial i lúdic.
En tota dinàmica hi ha el següent procés: una experiència concreta, l’individu pensa i reflexiona
sobre l’experiència i després aprèn a generalitzar i a interioritzar el que ha succeït i ha après.
A continuació us compartim unes quantes dinàmiques de grup del llibre “La alternativa del juego.
Juegos y dinámicas de educación para la paz”. Paco Cascón i Carlos Martín.
Dinàmiques de presentació: són apropiades per l’inici de curs i estan destinades a conèixer noms i
característiques dels participants.
Pilota calenta
1. Definició. Consisteix en auto presentar-se indicant, a més a més del nom, unes dades bàsiques
per mitjà d'una pilota que es llança entre els participants del grup.
2. Objectius. Aprendre els noms. Iniciar un petit coneixement del grup.
3. Participants. Entre 10 i 25 persones.
4. Edat. A partir de 5 anys.
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5. Durada. 15 minuts, aproximadament.
6. Material. Una pilota petita o un altre objecte que es pugui llançar.
7. Consigna de partida. Ha de fer-se tan ràpid com sigui possible. La pilota està molt calenta i
crema.
8. Desenvolupament. En cercle, asseguts i assegudes o drets i dretes. La persona que se
n’encarrega de la dinamització explica que qui rebi la pilota ha de donar-se a conèixer dient:
•
El nom amb el qual vol que l'anomenin.
•

Un dels seus gustos.

Tot això s'ha de fer ràpid per no cremar-se. Quan s'acaba la presentació es llança la pilota a una altra
persona que continua la dinàmica, fins que tothom s'ha presentat.
9. Observacions. Segons les característiques del grup es pot ampliar el que cal dir a l'hora de
presentar-se:
Nom. Lloc de procedència. Perquè sóc en aquest grup. Què vull aconseguir amb aquest grup. …
Pinyes de noms
1. Definició. Es tracta de formar grups (pinyes) d'un nombre de persones igual al que crida el
dinamitzador i dir-se els noms.
2. Objectiu. Aprendre els noms de forma dinàmica.
3. Participants. A partir de 12 persones.
4. Edat: A partir de 7 anys.
5. Durada. 10 minuts, aproximadament.
6. Material. Una sala àmplia.
7. Consigna de partida. La dinàmica ha de desenvolupar-se amb rapidesa.
8. Desenvolupament. Tots els membres del grup van passejant per la sala tranquil·lament fins que el
dinamitzador o la dinamitzadora diu un número. S'han de formar grups de persones d'aquest
nombre i dir-se els noms ràpidament. Després, els grups formats se separen i es continua passejant
fins a sentir un altre número.
9. Observacions. És una bona dinàmica de presentació per a grups nombrosos.
Dinàmiques de coneixement: permeten afavorir el coneixement mutu, potenciar l’autoestima i crear
un clima de confiança grupal.
Basar màgic
1. Definició. Es tracta d'agafar i deixar coses en un basar imaginari.
2. Objectius. Aprofundir en el coneixement interpersonal. Fomentar la cohesió i l'autoestima.
3. Participants. A partir de 12 persones.
4. Edat. A partir de 9 anys.
5. Durada. 40 minuts, aproximadament.
6. Material. Una pissarra o un gran mural. Guix o retoladors.
7. Consigna de partida. Imagineu que ens trobem en un gran basar on hi ha de tot. Aquest basar és
màgic i especial: cadascú pot escollir la característica que més desitjaria tenir i, en canvi, pot deixar
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la que menys li agrada de si mateixa. Només es pot entrar un sol cop per deixar una cosa i agafar-ne
una altra.
8. Desenvolupament. Cada persona escriu en un paper el que deixaria i en un altre el que agafaria,
amb el seu nom entre parèntesis. La pissarra o mural estarà dividida en dues seccions: “Agafar” i
“Deixar”. Un cop que totes les persones tinguin escrits els seus papers van “entrant al basar” i
col·loquen els papers a lloc. Al final es fa la posada en comú, i s'expliquen les raons o motius de les
eleccions de cadascú.
9. Avaluació: Quines dificultats has trobat? Com t'has sentit al llarg de la dinàmica? Es pot arribar a
alguna conclusió tenint en compte el contingut de la pissarra?

Autobiografia
1. Definició. Cada participant explicarà les dades que considera més significatives de la seva vida.
2. Objectius. Facilitar als i a les altres la informació que cadascú considera més significativa de si
mateix o de si. mateixa. Afavorir el coneixement dels i de les altres membres del grup.
3. Participants. A partir de 12 persones.
4. Edat. A partir de 10 anys.
5. Durada. 30 minuts, aproximadament.
6. Material. Folis i eines per escriure.
7. Consigna de partida. No posar el nom al full i explicar allò que es vulgui.
8. Desenvolupament. Cada participant escriu en un foli durant un temps determinat, per exemple
deu minuts, les dades que considera més significatives de la seva vida. A continuació, s'ajunten tots
els folis i es barregen. El dinamitzador o la dinamitzadora llegeix una història i els membres del grup
han d'esbrinar de qui es tracta… i així successivament fins a llegir totes les històries de vida.
9. Avaluació. T'ha estat fàcil reconèixer els companys i les companyes?
10. Observacions. Per fer aquesta dinàmica els i les membres del grup s'han de conèixer
mínimament.
Dinàmiques d’afirmació: desenvolupen l’autoconcepte de cada persona o del grup, per afavorir una
situació en la qual tothom se senti a gust.
Siluetes positives
1. Definició. A cada participant se li dibuixa la seva silueta i després és valorada positivament.
2. Objectius. Desenvolupar l'autoestima. Afavorir l'actitud de valoració positiva davant d'altres
persones. Identificar-se amb el propi cos.
3. Participants. A partir de 10 persones.
4. Edat. A partir de 6 anys.
5. Durada. 60 minuts, aproximadament.
6. Material. Paper d'embalar i colors.
7. Consigna de partida. Escriure aspectes positius de la persona.
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8. Desenvolupament. Es talla paper d'embalar a mida real dels i de les participants. Per parelles,
una persona dibuixa la silueta de l'altra. Després es retallen i es pinten, amb tons molt clars, ja que
s'hi ha d'escriure a sobre.
Totes les siluetes s'han de penjar a la paret i totes les persones del grup han d'escriure a totes les
siluetes frases positives i afirmatives cap a la persona que representa la silueta.
9. Avaluació. T'ha estat fàcil dir qualitats positives de totes les persones del grup? T'ha sorprès el
que han escrit sobre tu?
Les ulleres
1. Definició. Consisteix a veure la realitat a través de diferents punts de vista.
2. Objectius. Comprendre el punt de vista dels i de les altres i com una determinada postura
condiciona la nostra realitat.
3. Participants. A partir de 10 persones.
4. Edat. A partir de 8-9 anys.
5. Durada: 60 minuts aproximadament.
6. Material. 5 o 6 muntures d’ulleres sense vidre.
7. Consigna de partida. Les ulleres condicionen les meves opinions.
8. Desenvolupament. El mestre o la mestra va presentant les ulleres: aquestes són les ulleres de la
desconfiança. Quan les porto sóc molt desconfiat o desconfiada. Algú les vol agafar i dir que veu a
través d’elles? A continuació va presentant la resta d’ulleres: les ulleres de la “confiança”, de l’
“avorrit”, de “jo ho faig tot malament”, de” tothom m’estima”...
9. Avaluació. En grup. Cadascú pot expressar el que ha sentit amb les diferents ulleres. Pot ser l’inici
d’un diàleg sobre els problemes de comunicació del grup.

Dinàmiques de confiança: és imprescindible que el grup ja es conegui.

Torre de control
1. Definició. Consisteix a dirigir l'aterratge d'un avió (participant), en una situació de molta boira (ulls
tapats).
2. Objectius. Desenvolupar la confiança. Afavorir la col·laboració.
3. Participants. A partir de 10 persones.
4. Edat. A partir de 8 anys.
5. Durada. 15 minuts, aproximadament.
6. Material. Roba negra o mocadors per tapar els ulls. Matalassos i objectes (cadires) per marcar la
pista.
7. Consigna de partida. No obligar ningú. Respectar el ritme de cada persona.
8. Desenvolupament. Es formen parelles i es decideix qui fa “d'avió” i qui fa de “torre de control”.
Es fa una pista amb dues fileres de cadires i algun obstacle al llarg del camí, acabant en els
matalassos. L'avió té els ulls tapats i la torre de control ha de guiar-lo verbalment, evitant els
obstacles per a un bon aterratge (pista de matalassos). Després s'intercanvien els papers, i es
modifica la situació de la pista i els obstacles.
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9. Avaluació. Com t'has sentit? Quina sensació has experimentat? Has tingut confiança en el
company o la companya? Quines diferències hi ha entre ser dirigit i dirigir?
10. Observacions. Es pot complicar fent que les torres de control mantinguin els seus avions en vol
fins que puguin entrar a la pista sense perill de xocar amb altres avions.
Molla humana
1. Definició. Es tracta de deixar-se caure cap a una altra persona cada cop des de més lluny.
2. Objectius. Afavorir la confiança. Estimular l'equilibri corporal. Potenciar la cooperació.
3. Participants. Entre 12 i 30 persones.
4. Edat. A partir de 10 anys.
5. Durada. 15 minuts aproximadament.
6. Material. Una sala àmplia.
7. Consigna de partida. No forçar ningú. És totalment voluntari. Respectar el ritme de cada
persona.
8. Desenvolupament. El grup es divideix en parelles. Les persones de la parella es col·loquen una
davant de l'altra tocant-se els palmells de les mans. Una fa un pas cap enrere i, sense separar els
peus del terra, es deixa caure cap endavant fins a recolzar-se un altre cop en els palmells de les
mans. Van repetint l'acció cada cop des d'una mica més enrere fins on sigui possible. Després
s'intercanvien els papers.
9. Avaluació. Com t'has sentit? Quina sensació has experimentat? Has tingut confiança en el
company o la companya? Hi ha hagut resistència a fer aquesta dinàmica?
10. Observacions. Aquesta dinàmica també es pot fer tirant-se d'esquena cap al company o la
companya.
Dinàmiques de comunicació: desenvolupen tant la comunicació verbal com la no verbal, l’expressió
de necessitats o sentiments i l’escolta activa.
Els missatges
1. Definició. Es tracta de comunicar un missatge en una situació de comunicació difícil.
2. Objectius. Valorar la importància d'unes condicions mínimes perquè la comunicació sigui
possible. Afavorir l'escolta activa. Analitzar els obstacles en la comunicació.
3. Participants. Mínim 12 persones.
4. Edat. A partir de 6 anys.
5. Durada. 20 minuts, aproximadament.
6. Material. Quatre textos a transmetre.
7. Consigna de partida. No us podeu moure del lloc.
8. Desenvolupament. El grup es divideix en quatre subgrups que se situen en els extrems d'una
creu. Cada subgrup tria un o una representant que es col·locarà darrere del subgrup oposat.
A cada representant se li lliura un missatge que ha de transmetre al seu grup. Quan el dinamitzador
o la dinamitzadora ho indiqui, les quatre persones representants l'hauran de transmetre. Com més
cridòria, millor.
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Els missatges poden ser trossos d'un text i la dinàmica acaba quan cada subgrup recita el text
original.
9. Avaluació. Valoració del procés de comunicació. Dificultats i obstacles sorgits. Com els heu
solucionat?
10. Observacions. Per dificultar la dinàmica es pot donar el mateix text a tots els subgrups.
Dictar dibuixos
1. Definició. Es tracta de dibuixar el que ens comuniquen verbalment.
2. Objectius. Afavorir la comunicació i l'escolta activa. Analitzar les limitacions d'una comunicació
unidireccional.
3. Participants. A partir de 10 persones.
4. Edat. A partir de 8 anys.
5. Durada. 40 minuts, aproximadament.
6. Material. Estris per dibuixar.
7. Consigna de partida. No es poden mirar els dibuixos ni de la parella, ni dels i de les altres, fins al
final. No es poden fer preguntes.
8. Desenvolupament. El grup es divideix en parelles que se situen esquena amb esquena i sense
tocar-se. Un membre de la parella dicta i l'altre dibuixa.
El dinamitzador o la dinamitzadora entrega un dibuix a un membre de la parella que haurà de dictar
a l'altre sense que el pugui veure ni fer cap so o pregunta. Mentre dura l'activitat cap dels dos pot
girar el cap.
Un cop totes les parelles hagin acabat el dibuix (quan qui els dicten ho considerin) s'ensenyen els
dibuixos.
9. Avaluació. Es comparen els dibuixos.
A qui dibuixava: com t'has sentit? Quins problemes tenies?
A qui dictava: eres conscient de la manera com donaves la informació? Has tingut problemes? Es pot
parlar de la importància del llenguatge i de la seva precisió.
10. Observacions. Es pot repetir la dinàmica canviant els papers, el dibuix i la situació. Ara, cara a
cara, es podran fer preguntes, però no podran veure els dibuixos.
Quines diferències hi ha entre el dibuix que pots preguntar i el que no? De temps, de precisió…
Quins tipus de “comunicació” s'ha donat en un cas i en l'altre? Com influeix la mirada, expressió de
la cara…?
Dinàmiques de cooperació: potencien el treball en comú i la capacitat de compartir.
Construir una màquina
1. Definició. Es tracta que tots els i les participants construeixin una màquina.
2. Objectius. Desenvolupar la imaginació. Fomentar la idea que tots i totes tenim alguna cosa per
aportar al treball en equip. Aconseguir la coordinació de moviments.
3. Participants. Màxim de 12 persones per grup.
4. Edat. A partir de 5 anys.
5. Durada. 10 minuts, aproximadament.
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6. Material. Una sala àmplia
7. Consigna de partida. Ara construirem una màquina i tots i totes en formem part.
8. Desenvolupament. Cada grup tria la màquina que vol crear: túnel de rentat, màquina d'escriure,
rentaplats, una màquina imaginària… Una persona del grup comença i la resta es van incorporant
amb so i moviment al lloc on han de situar-se. Cal assegurar que aquesta peça connecta amb una
altra part de la màquina. Entre tots i totes han de formar la màquina sencera i fer que funcioni.
9. Avaluació. Com s'ha decidit quina màquina es faria? Com t'has sentit amb la teva aportació a la
màquina?
El pont
1. Definició. El grup ha de travessar un riu imaginari per unes “pedres” que portaran els i les
participants.
2. Objectius. Desenvolupar la cooperació. Estimular la imaginació i la recerca col·lectiva de
solucions.
3. Participants. Mínim 8 persones.
4. Edat. A partir de 8 anys.
5. Durada. 15 minuts, aproximadament.
6. Material. Tants trossos de paper (cartolines, diaris…) com participants hi ha menys un. La mida
pot ser de 30 cm. per 30 cm. aproximadament.
7. Consigna de partida. Es dibuixa un riu prou ample pel nombre de participants que hi ha. Tots els
subgrups han de sortir del mateix costat del riu. No poden trepitjar fora de les “pedres”. Cada
subgrup pensarà i durà a terme la seva pròpia estratègia.
8. Desenvolupament. Es divideix el grup en subgrups de vuit persones. Tots els infants dels
diferents grups han de creuar el riu sense mullar-se. Per a fer-ho, tindran tantes “pedres” (trossos de
diari) com participants hi ha menys un, que hauran de col·locar per passar-hi per sobre.
Tots i totes han d'arribar a l'altra vorera del riu i amb totes les pedres.
9. Avaluació. Com s'ha pres la decisió sobre quina estratègia seguiríeu? Com us heu posat d'acord?
Com s'ha desenvolupat el treball en equip? Quin paper heu tingut cadascú de vosaltres?
10. Observacions. Una altra versió de la dinàmica pot ser amb cadires.Totes les persones
participants pugen a una cadira formant una fila. Un cop a dalt tenen la missió d'anar a un altre lloc a
recollir una bossa que és a l'altre extrem de la sala. Hauran d'arribar sense perdre la fila, de manera
que el primer de la fila agafi la bossa i la passi de mà en mà (sense llançar-la) al següent.
Dinàmiques de resolució de conflictes: Potencien la resolució de conflictes de manera creativa
Silenci
1. Definició. Es tracta d'un joc de rol sobre un conflicte en una aula.
2. Objectius. Estimular la creativitat i la imaginació a l'hora de resoldre conflictes. Afavorir
l'observació. Potenciar la capacitat de saber-se posar en el lloc de l’altre o de l’altra.
3. Participants. A partir de 12 persones.
4. Edat. A partir de 10 anys.
5. Durada. 50 minuts, aproximadament.
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6. Material. Una sala.
7. Consigna de partida. Es divideix el grup en subgrups de tres persones que faran cadascuna
d'observadora, de mestra o mestre i d’alumna o alumne.
Mestre o mestra: l'infant a qui estàs cridant mai t'ha donat “problemes”. L'has cridat tres vegades i
ni s'ha mogut. Cap resposta.
Hauràs d'intentar que surti davant de la resta de companyes i companys del grup o que respongui,
ja que la situació davant la classe és incòmoda.
Alumne o alumna: la nit anterior a casa teva hi ha hagut una baralla familiar molt forta. La situació és
molt tensa i només tens ganes de plorar, però no has tingut més remei que anar a classe. Has sentit
el teu nom, però saps que si surts davant dels i de les altres, no podràs aguantar les llàgrimes.
Només donaràs explicacions si algú t'inspira confiança, sap ser proper i creus que et pot entendre.
8. Desenvolupament. L'escenari és una classe. El mestre o la mestra demana que un infant surti
davant de la resta per fer un exercici o activitat similar. L’alumne o l’alumna no respon. A partir
d’aquí, cada participant ha de desenvolupar el seu paper segons la seva consigna. Al cap d'uns deu
minuts es fa l'avaluació. Després, un grup pot tornar a repetir la dinàmica aplicant les possibles
solucions o una altra manera d'enfrontar el conflicte i la resta del grup pot fer d'observador.
9. Avaluació. Com ens hem sentit? Sabies què sentia l’altre o l’altra? Quin és el conflicte? Quines
actituds s'han donat?
Pluja d'idees sobre les possibles actituds que cal prendre davant de situacions similars. Selecció.

Teranyina
1. Definició. Es tracta que totes les persones participants passin per una “teranyina” sense tocar-la.
2. Objectius. Desenvolupar la capacitat col·lectiva de prendre decisions i resoldre conflictes.
Fomentar la necessitat de cooperar. Potenciar la confiança del grup.
3. Participants. A partir de 10 persones.
4. Edat. A partir de 10 anys.
5. Durada. 20 minuts, aproximadament.
6. Material. Corda i espai que disposi de dos pals, columnes, arbres… entre els quals es pugui
construir la teranyina.
7. Consigna de partida. Amb la corda, construir una teranyina entre els dos costats (columnes,
pals…) d'uns dos metres d'amplada. Convé fer-la deixant molts espais de mides diferents, els més
grans per sobre d'un metre.
8. Desenvolupament. El grup ha de passar per la teranyina sense tocar-la, és a dir, sense tocar les
cordes. Podem plantejar al grup que estan atrapats i atrapades en una cova o en una presó i que
l'única sortida és per aquesta tanca electrificada. S'ha de buscar la solució per passar els primers o
les primeres, amb l'ajuda dels i de les altres, després individualment fins a arribar a la situació de la
manera com passen els últims i les últimes.
9. Avaluació. Com s'han pres les decisions? Quina estratègia s'ha seguit?
Dinàmiques de distensió: Permeten relaxar les tensions, crear un clima d’alegria, fer riure i
promoure la lliure elecció
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Ha-ha-ha
1. Definició. Consisteix a provocar una cadena de rialles.
2. Objectius. Fer riure. Distendre el grup.
3. Participants. A partir de 12 persones.
4. Edat. A partir de 5 anys.
5. Durada. 15 minuts, aproximadament.
6. Material. Una sala àmplia.
7. Consigna de partida. Hem de riure tot el que puguem.
8. Desenvolupament. Una persona s'estira a terra. La següent col·loca el seu cap sobre la panxa de
la primera, i així successivament. Un cop tothom s'ha col·locat, la primera persona de la fila diu
“Ha!”, la segona diu “Ha, ha!”, la tercera diu “Ha, ha, ha!”; i així successivament, augmentant el
nombre de “Ha!”. Al final de la cadena es pot començar en l'ordre invers, de manera que l'última
persona comença dient tants “Ha!” com participants hi ha, fins a arribar a la primera, que només en
dirà un.
9. Avaluació. T'has sentit còmode o còmoda fent la dinàmica?
Despertar a la jungla
1. Definició. Es tracta d'imitar el so d'un animal augmentant progressivament la intensitat.
2. Objectius. Alliberar tensió. Descarregar energia.
3. Participants. A partir de 10 persones.
4. Edat. A partir de 6 anys.
5. Durada. 15 minuts, aproximadament.
6. Material. Una sala àmplia.
7. Consigna de partida. Escollir un animal de la jungla.
8. Desenvolupament. El dinamitzador convida els infants del grup a imaginar que és de nit i que
tots els animals de la jungla estan dormint. Amb les primeres hores del dia es comencen a despertar,
es mouen i s'estiren. Al mateix temps, van saludant-se fent el soroll de l'animal que han escollit, al
començament molt fluix i cada cop més fort, fins arribar a la màxima intensitat; com més escàndol,
millor. Posteriorment, els sons aniran perdent força fins a arribar al silenci, representa que torna a ser
de nit.
9. Avaluació. T'has sentit còmode o còmoda fent la dinàmica?
Es poden trobar més dinàmiques de grup al següent enllaç: http://auladeideas.com/blog/tipo/
dinamica_grupo/
Recursos de música i cos per a fer amb tot el grup: partim del fonament que la música i el cos
compartit creen de per se un espai d’acolliment, d’unió, de celebració de la quotidianitat, i recullen i
reforcen la identitat del jo grupal.
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La música:
- Ajuda al desenvolupament de la persona, augmenta la intel·ligència, psicomotricitat i
creativitat.
- Millora el llenguatge, la memòria, la conducta, la intel·ligència espacial i la capacitat
d’atenció.
- Millora l’estat anímic.
- Ens connecta amb l’alegria, la celebració i amb altres emocions.
- La persona aprèn mètodes de treball, té cura dels detalls i aprèn a planificar les seves
tasques (propostes de l’escola, feina, organització del temps…)
- Afavoreix altres aprenentatges facilitant les llengües, les matemàtiques i la comprensió
lectora, la comunicació, l’expressió…
- És un exercici mental i físic que ajuda a mantenir la concentració.
- Ens relaxa i ens ajuda a eliminar les tensions quotidianes.
- És una forma d’expressió que apropa a totes aquelles persones que participen d’un grup.
- És una eina d’ajuda per la timidesa i la por escènica.
- Aprenem un nou llenguatge, desenvolupem l’oïda, l’agilitat, la independència de les mans i
aconseguim una millor coordinació física.

Així doncs, deixem algunes propostes que poden inspirar:

Marinero soy
1. Aprendre la cançó col·lectivament (Marinero Soy).
2. Fer veus on hi ha mig grup que respon (Marinero Soy) i/o percudir corporalment (infants més
grans).
3. Convidar a una parella d’infants que se situï al centre de l’assemblea i jugui al mirall amb el
moviment del cos.
https://www.youtube.com/watch?v=LFUGJW0yjKU&list=PLekkv7W46aBDWV3mTqqM5ZlXkDR3tLCw
"Canción de bañar la luna”
Moviment lliure (de mans per exemple)
1. Aprendre la cançó.
2. Parlar del text, idees, imatges…
3. Posar moviment lliure de dits, després de mans i afegir, finalment, els braços.
https://www.youtube.com/watch?v=_xypgGbBsck
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”Si, si kumbalé”
https://www.youtube.com/watch?v=mp9Cxkh7XTY&t=73s
”Abre a roda”
https://www.youtube.com/watch?v=bem0usnQERE

”Con mis manos” (infantil)
https://www.youtube.com/watch?v=s16lhPjB25c

Altres cançons amb “feeling”…
https://www.youtube.com/watch?v=EoGdJbkWoDU
Als vídeos hi ha propostes de moviment amb les cançons (es poden adaptar al català).

Propostes de retrobament amb l’espai
Tornar a l’escola després de tant temps, implica que ens haurem de tornar a adaptar als ambients i
en aquesta ocasió adaptar-nos d’una manera diferent de la que estàvem acostumats i acostumades.
Proposem unes activitats per tal de tornar a conquerir l’espai i fer-lo nostre.
-Per parelles. Explorar l’espai… un dels membres amb els ulls tancats.
-Per parelles: fixar-se molt bé en l’ambient, una persona porta un objecte i l’altra persona amb
els ulls tancats, l’ha de descobrir. Pot ser descoberta tàctil, olfactiva...
-Elaborar un mapa segons com recorden els espais de l’escola.
-Quan arribin per primer cop a psicomotricitat, a l’exterior o a l’ambient... Creem un espai de
silenci i podem fer visualització guiada de les coses que passen o records que tenim d’aquest
espai.
-Anar d’un espai a l’altre caminant conscientment, amb silenci.

Propostes de retrobament amb les mestres
És important tenir present que els vincles s’han de tornar a cultivar i forjar com sempre hem fet a
l’escola, a foc lent, donant espai i temps per tal que les relacions esdevinguin autèntiques, profundes
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i siguin vincles segurs pels infants. Sota aquesta mirada, serà imprescindible procurar moments
individuals amb cada infant i moments en petit grup i moments més grupals, a partir de les
dinàmiques plantejades en l’apartat anterior.
- Rebudes individuals al matí, amb cada infant, tant a infantil com a primària.
- Plantejar als infants que han canviat de persona tutora l’opció de fer cartes, dibuixos i
missatges a la seva mestra o al seu mestre del curs anterior. Si la mestra o el mestre ja no
està a l’escola, es pot proposar l’opció d’escriure-li un correu electrònic.
- Crear un espai d’escolta i de comunicació on els infants que ho necessitin puguin escriure
cartes a la mestra o al mestre actual, o puguin demanar un temps per estar parlant amb la
mestra o el mestre, individualment o en petit grup, per expressar alguna necessitat...
TEMPS D’ACOMPANYAMENT EN LA PÈRDUA
Tot cicle vital implica vida i mort. Constantment vivim i estem en contacte amb processos que
comencen i processos que acaben. Volem que la nostra escola, com a cèl·lula de vida, tingui present
una educació integral que valori les competències emocionals i la gestió dels processos de
creixement, crisi, pèrdua i dol. En aquest apartat plantejarem rituals i dinàmiques en relació amb
l’educació de la vida, la mort i el dol; eines i accions que ens ajudaran a enfrontar-nos a la realitat, a
trobar recursos per alleujar el dolor i donar consol. També eines que facin referència a la construcció
del sentit de la vida, a parlar de la mort i la pèrdua abans de trobar-se-la al davant. Per tant, algunes
accions seran més acotades al temps viscut, i d’altres seran el primer pas cap a un projecte de la
pedagogia de la vida i la mort i la pedagogia del dol a l’escola.
Parlem de Pedagogia del Dol quan ens referim a totes aquelles accions que duem a terme per
acompanyar i acollir el dol després d’una pèrdua significativa. Parlem de Pedagogia de la Vida i de la
Mort quan ens referim a totes aquelles accions de duem a terme per acompanyar la construcció del
sentit de la vida, a parlar de la mort i la pèrdua abans de trobar-se-la al davant.

Propostes dirigides al claustre
Tenir cura de nosaltres mateixos i mateixes, per poder tenir cura dels i de les altres. És
responsabilitat nostra, com a escola, com a mestres, tenir cura dels infants. Per altra banda, també és
la nostra responsabilitat tenir cura de nosaltres mateixes i mateixos. Per tant, és necessari crear
espais que donin l’oportunitat de parlar, d’expressar, de dir, d’abraçar cada moment i cada persona
amb el seu procés, d’acompanyant-nos i de sostenint-nos com a equip. Des de la unitat i la tribu tot
és més fàcil i és d’aquesta manera com podem crear el lligam i l’empenta que es necessita per mirar
cap endavant.
Ritual sobre tot allò que hem perdut com a escola i el que hem guanyat. La participació en rituals i
actes de comiat ajuda en l’elaboració dels dols personals. Aquest pretén ser un espai d’escolta i
reflexió personal, de comunicació i d’expressió. Un ritual que ens permetrà parlar de tot allò que en
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aquest temps de pandèmia hem perdut com a escola i com a mestres (podem escriure-ho, dibuixarho, representar-ho i posar-ho dins un recipient). A mesura que creiem que hem anat recuperant allò
que havíem perdut, podem anar-ho traient i eliminant. *També podem parlar d’allò que hem guanyat
o allò que hem après.
Projecte de pedagogia de la vida, la mort i l’acompanyament en el dol. La Covid-19, ha posat de
relleu la necessitat de començar a construir un projecte de pedagogia de la vida i la mort i
d’acompanyament al dol com a escola, afegint que en aquests últims mesos, gairebé tot el claustre
de l’escola s’ha format en Acompanyar Infants i Adolescents en les Pèrdues i el Dol amb l’objectiu
de poder-ho abastar, des de l’escola, com a eix transversal i integrat al Projecte Educatiu de Centre.
Bibliografia per adults i adultes:
•
El nen i la mort. Montse Esquerda i Anna M. Agustí
•

Los niños y la muerte. Elisabeth Kübler-Ross

•

I jo, també em moriré? Xusa Serra

•

El centre educatiu de dol. Àngels Miret

•

Del viure i del morir. Anna Nolla

•

El mensaje de las lágrimas. Alba Payás

•

La pérdida inesperada. El duelo por suicidio de un ser querido. Dulce Camacho

•

¿Podemos hablar de algo más agradable? Roz Chast

Propostes dirigides als infants
Una pèrdua significativa comporta un procés d’adaptació i reconstrucció que caldrà tenir en compte
per acollir la vivència emocional dels infants. Per fer un acompanyament saludable i funcional caldrà
que estiguem disponibles per escoltar als nens i a les nenes, i deixar que flueixin les emocions.
L’observació és molt important, no tan sols en els primers dies o setmanes després de la pèrdua,
sinó al llarg dels mesos. Els infants canvien fàcilment d’estat d’ànim. El procés de dol el fa cada
persona. El nostre paper ha de ser el d’acompanyant. El millor acompanyament serà la nostra
presència contínua, i els mateixos infants indicaran què necessiten i quines activitats poden ser les
adequades en cada moment de l’elaboració del seu dol. Presentarem propostes que permetran
mirar i acompanyar aquest procés.
De forma general ens caldrà:
- Donar informació objectiva dels fets de forma clara, directa i concreta. Els haurem
d’explicar què ha ocorregut i quines conseqüències s’han produït.
- Donar-los espai perquè preguntin tot allò que necessitin saber.
- Donar-los temps per a l’expressió de les emocions i sentiments (acollir el dolor,
permetre el plor, indagar emocions, validar i normalitzar les emocions, estar atentes i
atents a la comunicació no verbal…)
- Donar-los suport per transmetre'ls tranquil·litat i un context segur (atendre petites
molèsties físiques o demandes d’atenció, augmentar la dosi d’afecte...).

CURS 2020-2021

197

ESCOLA CONGRÉS-INDIANS

PLA D'ACTUACIÓ

Recursos a partir de la recerca:
- Estudi de biografies.
- Recerca de poemes, cançons…
- Recerca sobre temes vitals, d’actualitat…
- Projectes des de diferents àrees i competències.

Recursos de diàleg i reflexió:
- Assemblees o diàlegs d’aula (convé fer-ho partint d’una informació prèvia i precisa
entorn d’allò que volem que sigui parlat o expressat).
- Xerrades, col·loquis, taules rodones o panells.
- Entrevistes públiques col·lectives amb experts o expertes. Es poden convidar a
protagonistes i experts o expertes: metges o metgesses, periodistes, treballadors i
treballadores de supermercats, polítics o polítiques, etc. Les reunions amb experts o
expertes es poden preparar amb preguntes concretes.
Cinefòrums a partir de pel·lícules i curtmetratges. CURTMETRATGES:
•

SADE & Goda Tsuneo/dwarf: https://youtu.be/2f75XEGWqWc

•

El cazo de Lorenzo: https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg

•

Cuerdas: https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw

•

Cambio de piles: https://www.youtube.com/watch?v=CPHE6AWc-7I

•

The present: https://www.youtube.com/watch?v=WjqiU5FgsYc

Lectura i posterior conversa. Llegir i comentar contes és una eina poderosa per treballar les pèrdues.
Contes i àlbums
L’orugueta golafre. Eric Carle
El monstre de colors. Anna Llenas
T’estimaré sempre petitó. Debi Gliori
0-6 anys

Adéu, petit amic! Escoles Waldorf. Helena Portella
L’arbre dels records. Britta Teckentrup
Siempre. Ana Galán , Marta Sedano
Para siempre. Camino Garcia
On és el iaio? Mar Cortina
Els nens de les arrels. Sibylle Von Ofers
L’illa de l’avi. Benji Davies

6-12 anys

El camí de la Lúa i El camí del Dan. Neus Ballesteros, Ivan Tàpia, Eva Sitko
El buit. Anna Llenas
¿Cómo es posible? Peter Schössow
No és fàcil, petit esquirol. Elisa Ramón i Rosa Osuna

Música i cançons: compartir-les i analitzar-les.
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Recursos de creativitat artística i d’expressió:

- Instal·lacions simbòliques de cada grup a partir d’objectes: a partir d’objectes
significatius per a ells i elles, afavorir un relat que després pot ser exposat per tota la
comunitat.
- Tallers d’expressió artística: identificar emocions, posar-los nom i expressar-les.
- L’expressió artística a través del dibuix pot ajudar a exterioritzar sentiments, a integrar
l’elaboració del dol, a representar simbòlicament la mort, a afrontar l’ansietat davant la
mort.
- Espais de disfresses: es prepararà un espai de joc simbòlic amb disfresses o elements
bàsics que puguin facilitar l’elaboració simbòlica dels fets: elements de metges i
metgesses, per exemple. Es pot animar als infants que facin una representació teatral
d’aquesta etapa utilitzant disfresses o ninots, elaborant-ne de nous. Aquesta obra de
teatre es pot acompanyar d’una exposició prèvia o posterior del que ha suposat aquest
moment històric per a la nostra cultura i societat il·lustrat amb dades científiques.
- Panell de fotografies i dibuixos (es poden col·locar a l’aula fotografies que parlin del
temps que hem estat confinats i confinades). Poden ser fotografies seves o dibuixos
fets per ells i elles o les fotografies que han enviat pel collage de la comunitat. Aquests
murals poden tenir una durada determinada. Imaginem un collage en format A3 i una
frase que sorgeixi del grup.
- Escriptura:
- El relat personal, el diari personal o el quadern emocional: poden ser activitats que els infants
poden compartir voluntàriament. Cada infant pot anar escrivint al llarg del curs en el seu
quadern personal.
- La carta de comiat: ajuda als infants a acomiadar-se de persones estimades i a tancar
assumptes pendents.
- Relat personal de la mestra o el mestre: l’adult o l’adulta elabora un relat honest i autèntic
dirigit als infants que pot tenir un suport físic a través de fotografies o dibuixos. Els infants ho
llegiran en privat o de forma col·lectiva i se'ls convidarà a compartir els seus propis relats i
portar-los a l’escola. Es pot acompanyar el relat de notícies impreses o imatges del
confinament.
- Dibuixos, poemes o missatges de comiat: els nens i les nenes poden escriure voluntàriament
missatges o poemes (dibuixos en el cas dels més petits i de les més petites) explicant alguna
cosa significativa d’aquest temps. Després es pot decidir en grup què fer amb els missatges:
cremar-los i dur les cendres al mar, fer-ne un llibre, enterrar-los (a l’exterior de l’escola), etc.
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- Metàfores i analogies.
- Ritual: per torns, els nens i les nenes poden encendre una espelma, portar una flor,...
durant uns dies al costat d’una fotografia o un escrit si volen.
- Sortides als parcs i a les places: afavorir, en la mesura del possible, la sortida al carrer i
reactivar la relació dels infants amb l’exterior. Es pot aprofitar per dibuixar, fer jocs
cooperatius, dinàmiques de grup, jocs tradicionals… per tal de reactivar la pertinença
al grup.
- Sortides a la natura: joc lliure a la platja, a la muntanya, als prats, als boscos… Plantar
un arbre de la memòria.
- Sortides culturals: visitar escenaris de tragèdia (hospitals, CAPs, estacions de tren,
oficines de correus, mercats, biblioteques, teatres, cines, cementiris els més grans…)
per tal d’anar-los normalitzant i reintegrar-los a les seves vides. Es pot fer alguna petita
ofrena d’agraïment als serveis durant l’estat d’alarma.
Propostes dirigides a la comunitat
Parlem de dol col·lectiu quan allò que hem perdut afecta de manera significativa a totes o gairebé
totes les persones d’una comunitat, en aquest cas de les persones de l’Escola Congrés-Indians.
Quan no s’amaga ni s’obvia què ha passat, sinó que s’aprofita com una oportunitat pedagògica,
l’elaboració del dol col·lectiu té moltes connotacions positives per a tothom. Proposem fer una acció
comunitària que reflecteixi tot el que hem viscut a nivell de la nostra comunitat.
Espai col·lectiu on posar imatges de com hem passat el confinament.
Idees:
A partir de l’arbre del porxo posar fils i d’allí anar penjant fotos i paraules o frases en
record d’aquest període: posar imatges en blanc i negre dels carrers durant la COVID-19
a la columna escola; fotos en format “polaroid” dels infants i penjades a mode de
quadre gegant: “post-its” creant un gran quadrat gegant on les famílies i infants puguin
escriure paraules amb sensacions, pensaments en relació al que hem viscut i al que
estem vivint; petits treballs per fer una exposició col·lectiva (possibilitat de fer exposició
en espais exteriors i simbòlics de l’escola com el parc de la Pegaso...); collages
d’imatges o objectes: imatges impreses d’aquesta etapa s’oferiran per ser transformades
a través de diverses tècniques. Es podria organitzar una exposició col·lectiva amb els
nens i les nenes més grans que inclourien les produccions dels més petits i les més
petites. Els nens i les nenes grans poden elaborar cartells que aportarien context a
l’exposició. Aquí cobra un valor afegit el fet de transformar les imatges.
Una idea més factible pensant que algunes famílies no entraran a l’escola: espai a
l’exterior de l’escola – la xarxa-, on exposar un collage gegant fet a partir de petits
collages de grups amb les fotos que han aportat les famílies. Les fotos seran imatges
metafòriques com carrers buits o persones als balcons, d’objectes, paisatges de
confinament o relacionats amb la Covid-19; i es mirarà d’imprimir amb lona per tal que
aguanti a l’exterior.
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Acte simbòlic de tancament: acte que simbolitzi el tancament comú de la programació
de xoc.
Espais de vida, pèrdua, mort i dol
Pensar espais i moments per poder incloure la pedagogia de la vida i mort i del dol a l’escola.
- Pensar com dins de l’escola i dins els ambients creem un espai físic o simbòlic per a
poder donar cabuda a qualsevol pèrdua durant l’escolaritat dels infants.
- Facilitar espais i activitats que permetin l’expressió de les emocions, anomenar
estats d’ànim i sentiments, naturalitzar des de l’escolta i estar presents.
- Fer rituals simbòlics (tallers de flors, racó de dibuixos, poemes, cartes, cançons,
mural amb fotografies…).
- Tenir un document per saber acompanyar a les famílies: què dir, què fer…
PROTOCOL.
Les famílies en dol han de saber que el centre educatiu els ofereix el seu suport:
- Establint contacte amb la família el més aviat possible quan ens assabentem de la
pèrdua, accident o malaltia greu.
- Oferint-li el nostre suport en tot allò que pugui necessitar i li puguem proporcionar
com a centre educatiu.
- Assistint i participant, si és el cas, en l’acte de comiat que organitza la família.
- Visitant o telefonant a la família afectada uns dies després de la pèrdua o regularment
en cas de malaltia greu.
- En cas de mort d’un alumne, alumna, treballador o treballadora del centre, convidant
els familiars a assistir a l’acte de comiat que organitzem.
- En cas de mort d’un alumne o alumna, permetent la participació de la família en
activitats del centre, si manifesten el desig de fer-ho.
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ANNEX 5
PROJECCIÓ D’ESPAIS

INTRODUCCIÓ GENERAL
Si ens aturem a pensar en els espais que ens envolten a la nostra escola, ens n’adonem que estan
projectats amb una determinada mirada i amb certs criteris; hi ha una intencionalitat concreta de
donar a conèixer part de la nostra identitat com a escola que tenen a veure amb quina és la imatge
d'infància que ens mou, quines pedagogies ens inspiren, com entenem els processos
d’aprenentatge de la ment humana, com per nosaltres l’emoció va lligada als aprenentatges...
També hi ha una altra intencionalitat més subtil de voler envoltar als que habitem l’escola de bellesa,
de possibilitats, de cura. Els espais de la nostra escola són una eina imprescindible per nosaltres que
ens permet tenir cura d’allò cognitiu, motriu, afectiu i social reivindicant el dret a la tendresa que
hauria de formar part de la nostra quotidianitat i que els espais ens donen la possibilitat d’expressar i
d’oferir.
Per nosaltres, no hi ha separació entre allò cognitiu i allò afectiu, i per això volem que l’espai físic i
psíquic (amb tots els seus elements tangibles i intangibles) on aprenen les nenes i els nens, sigui una
“carícia” que connecta la vivència d’aprendre amb el benestar i el plaer; volem, a través d’aquesta
“carícia dels espais d’aprenentatge”, connectar el dins i el fora, l’individu i la col·lectivitat, el jo/
nosaltres i el tu/vosaltres, el jo, tu i ells i elles.
Segons algunes teories que ens inspira com a projecte i que recentment estan avalades per la
neurociència, fins als set anys el cervell límbic és el que es responsabilitzarà de totes les vivències
que connecten a l’infant amb el món exterior: les seves percepcions sensitives, les seves possibilitats
de moviment i les seves experiències emocionals. Cap als 7 anys, entra en funcionament una
estructura que permet operar amb abstraccions com el llenguatge, els símbols i la lògica… que té
com a “base” aquestes vivències i connexions.
A la seva obra “El derecho a la ternura”, Carlos Restrepo diu:
“La caricia es una mano revestida de paciencia que toca sin herir y suelta para permitir la movilidad
del ser con quien estamos en contacto”.
Ara més que mai, amb les vivències dels infants i dels adults i de les adultes arrel del confinament,
volem posar la mirada en els ambients de la nostra escola com a eina que ens permet acompanyar
als infants per transitar aquesta vivència d’aprenentatge, compartir-la i elaborar-la, des d’aquesta
carícia pacient que deixa ser i que ens permet estar en contacte.
Compartim algunes idees, aspectes, reflexions…, que al llarg dels anys hem anant construint en
relació als espais i que ara prenen més força pel moment que vivim.
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Considerem imprescindible complementar aquest document amb la lectura d’alguns documents de
l’escola com són: “Més enllà dels ambients” i “Materials dels ambients”.

1.- ELEMENTS TRANSVERSALS ALS AMBIENTS
1.1. RITUALS
Deia Eric Fromm que la primera necessitat humana és la necessitat de ser estimat o estimada, de ser
acceptat o acceptada, de formar part d’un grup i transcendir la pròpia individualitat.
Al llarg de tota l’escolaritat, un grup d’infants comparteix molts moments i experiències que
estableixen entre ells la confiança i l’afecte que els uneixen a través del temps. Són moments i
experiències que els ofereixen aquesta possibilitat de sentir-se part del grup, on el respecte mutu, la
cooperació i la cura són valors primordials.
Des de l’escola, atorguem a aquests espais compartits un gran valor, i sovint estan precedits per la
realització de petits rituals que ajuden als infants a anticipar aquests moments i a donar-los la
importància que mereixen.
Els rituals són actes que ens uneixen, que ens permeten construir-nos i sentir-nos part d’alguna cosa
més gran que nosaltres mateixos i mateixes, i aquest és un aspecte vital en la infància. A la vegada,
ens ajuden a construir el sentit de la continuïtat i de la permanència dels afectes, de les vivències
més enllà dels trencaments o les pèrdues.
Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
Després de tot aquest període de distància, ens retrobem a l’escola. Cal oferir als infants, amb una
cura especial, aquells espais habituals en el dia a dia que ens permeten compartir moments, i ens
ofereixen la possibilitat d’escoltar i ser escoltats, de compartir des del nostre ser i el nostre sentir, de
posar paraules al que hem viscut en aquest temps des de que el confinament ens va allunyar de
l’escola.
La realització de senzills rituals personals i intrínsecs a cada grup, fa possible crear ambients propicis
de trobada, d'obertura i tancament del dia, que ens permetran situar-nos aquí i ara, mirar i sentir
l’altre o l’altra i, al mateix temps, despertar el record de les pròpies vivències, creant espais de
seguretat i escolta que ens poden ajudar a compartir-les.
Alguns exemples d’elements que poden ajudar-nos a crear aquests petits rituals, on és molt
important tenir present que la participació és voluntària:
-Utilització de mocadors de colors per decorar l’espai central on es col·locaran els elements que
escollim.
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-L’espelma, present en tots aquells moments importants a la nostra vida. La podem encendre abans
de la lectura d’un conte, d’una conversa, d’una petita meditació...
-La col·locació d’un objecte al voltant de l’espelma (pedra, petit tronc, petxina...) per part de cada
infant i adult o adulta, simbolitzant la seva presència.
-Dir una paraula en veu alta que descriu un sentiment, una emoció, del dia.

1.2. ESPAI DE REBUDA
El moment d’arribada de l’infant amb la seva família a l’escola, sempre ha estat un moment que hem
cuidat amb especial atenció. Sabem que aquests primers moments són molt importants i que, com
diu Jaume Cela (1996), “aquest espai tan breu de temps marca tot el que queda del dia”.
L’espai i el temps de rebuda és el moment en què l’adult o adulta referent està per a l’infant, i l’infant
per ell o ella, sentint-se mirat i reconegut. És un moment íntim, personal, en el qual la nostra
resposta al gest de l’altre o l’altra crea un espai compartit, que afavoreix l’inici del temps a l’escola.
Sabem que hem d’oferir a cada infant, de manera individual, un lloc, el seu lloc en un moment i un
espai específics, que l’ajuda a sentir-se segur, confiat, acollit i cuidat. I és així com afavorim que
pugui satisfer la seva curiositat i la seva necessitat d’explorar, per actuar, experimentar i crear.
⠀⠀⠀⠀Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
Davant el nou escenari que se'ns planteja a la nostra tornada a l’escola aquest setembre, hem de
replantejar com acollim els infants en la seva arribada cada matí.
Se'ns dibuixa un nou camí, ple de novetats, davant del qual hem de respondre garantint la intimitat,
la seguretat i el refugi que tots els infants necessiten.
Hem de crear un espai acollidor, a través de la bellesa, la cura i la sensibilitat en la disposició dels
materials, però també i per sobre de tot, en la nostra presència i la nostra disponibilitat.
En aquests moments en què es pot necessitar certa distància física, en molts casos les mostres
d’afecte més directes i explícites poden necessitar d’altres llenguatges d’expressió més enllà del
tacte. Ens podem trobar amb moments en què haurem de donar més força a altres maneres
d’apropar-nos, de comunicar-nos, de fer arribar a l’altre l’efecte, l’amor i l’estima que sentim, en cada
nou dia que ens retrobem.
És molt important que els adults i les adultes que acollim individualment a cada infant:
- Contactem a través de la mirada. En la mirada veiem i som vistos. Amb la mirada podem dir molt
més que les paraules. Com sempre, hem de continuar vetllant per garantir el contacte visual amb
l’infant, a través de la nostra disposició corporal.
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- Contactem a través del cos en moviment. Ens coneixem i ens apropem l’un/a a l’altre/a a través
dels moviments i del gest.
- Contactem amb presència plena, aquí i ara, tu i jo.
- Contactem a través del nostre to de veu a cada paraula, creant un clima a l’arribada.
- Ens trobem en un espai de rebuda que sempre serà el mateix.
- Es farà una rebuda individual de cada infant per part de l’adult, adulta o adults, adultes referents
del grup estable.
A la vegada, caldrà preparar l’espai d’acollida de manera que ens ajudi a garantir les mesures de
seguretat personal que es proposen. Per tant, és important que els següents elements estiguin
presents en aquest espai:
- Disposar de dispensadors de solució hidroalcohòlica a l’abast dels adults i les adultes i de sabó
pel rentat de mans.
- Disposar de mocadors d’un sol ús.
- Col·locació d’un contenidor (preferiblement amb tapa i pedal) amb bossa de plàstic.

1.3. MATERIALS PER OFERIR EXPERIÈNCIES SENSORIALS A TRAVÉS DE DIFERENTS SENTITS
A través dels sentits, els infants van ampliant el coneixement sobre els objectes i sobre la matèria
amb què interactuen al llarg del dia, percebent així la realitat del món amb els seus sentits. És
important que aquestes interaccions siguin riques i variades; amb això volem dir que és important
oferir als infants materials i/o propostes que els permeti transitar per diferents sensacions, a través
dels diferents sentits.
Vivim immersos en una cultura on predominen les experiències visuals, i sense voler ens
“empobrim” per la manca de vivències que tenen a veure amb altres sentits.
Sabem que per ampliar el coneixement de la realitat que ens envolta necessitem tenir experiències a
través de tots els sentits.
Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
Després de viure una experiència que la societat actual mai havia viscut abans, es desprèn una
normativa que ens obliga a adoptar “certes mesures de seguretat” que hem d’incloure a l’escola,
com per exemple mantenir una distància de seguretat per vetllar per la salut de totes les persones
que habitem el centre. Sabem que, possiblement, no són les mesures més “adients” i necessàries
pels infants des d’un punt de vista de necessitats autèntiques de la infància; per això creiem que és
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imprescindible oferir experiències sensorials a través de tots els sentits amb materials amables, vius,
càlids… variats i diferents; creiem que aquestes vivències poden ser molt “reparadores” i segur que
ajuden a equilibrar, d’alguna manera, certes mancances, pèrdues… que s’han produït, arrel de
l’estat d’alarma. Cal, per tant, oferir experiències sensorials.
Més que mai cal molta presència d’elements naturals i/o propostes, on el protagonista sigui un
d’aquests sentits “oblidats” en la nostra societat, que puguin provocar unes sensacions concretes
per permetre un contacte més delicat amb el món i “elaborar-reparar” l’impacte d’aquesta vivència
de confinament, generat per l’estat d’alarma.
És important incorporar propostes que, a partir dels propis materials o d’elements i accions,
ofereixen experiències a través de tots els sentits. No només de la vista, que també és
importantíssima, sinó també a través d’altres sentits com: l’olfacte, del que diuen que és el més
persistent en el record; l’oïda, que ens permet apropar-nos a un art com la música; el gust, l’origen
de la nostra exploració del món com ésser humà; i el tacte, que té la mà, la pell...com a eina
privilegiada.
1.4. ELEMENTS NATURALS
Observem en els infants un plaer molt gran en interactuar amb materials naturals, no estructurats.
Gaudeixen jugant amb l’aigua, amb la sorra, amb les llavors, amb la farina, amb les pedretes, amb
petxines, barrejant, omplint, buidant, vessant, transvasant, descobrint propietats, classificant, etc.
Per aquest motiu, considerem important introduir aquests tipus d’elements naturals a les propostes
amb els materials que utilitzem, i en els espais que habitem. Ho podem fer a través de la presència
de:
-moltes plantes,
-elements decoratius fets amb elements naturals,
-imatges de la natura,
-textos relacionats amb vivències a la natura... que la natura formi part de la nostra quotidianitat.
Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
És molt probable que el context que s’ha generat per la Covid-19, ens hagi generat moltes
sensacions de desplaer per no poder anar a veure a la meva àvia, per no poder abraçar-me quan em
trobo amb algun amic, amiga, ésser estimat, per no poder sortir a carrer quan em venia de gust, per
no poder jugar al parc...
Ara cal aprofitar les possibilitats de plaer i aprenentatge que permeten que els nens i les nenes
tinguin contacte amb materials naturals i calen possibilitats reparadores que segons algunes teories
ofereixen el contacte amb la natura i en les quals nosaltres ens inspirem (podem mirar documents de
l’escola que estan relacionats amb aquest tema).
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Pensem en:
-

Tenir moltes plantes a l’ambient.

-

Observar i investigar el món natural a través dels sentits.

-

Utilitzar sempre que sigui possible materials naturals com pedres, pals, petxines, llavors, terra,
aigua...

-

Utilitzar materials naturals per fer creacions ja siguin efímeres o de “llarga durada”.

-

Oferir la possibilitat d’expressar-se a través de la natura.

-

Conèixer el que som, d’on venim, els nostres orígens.

-

Utilitzar elements naturals i la natura com a fonts d’inspiració i apropar-nos a ella a través de tots
els sentits.

1.5. OFERIR DIFERENTS POSSIBILITATS CORPORALS I D’AGRUPAMENT.

1.5.1. SUPORTS PEL TREBALL INDIVIDUAL, TROBADA ÍNTIMA AMB UN MATEIX O UNA
MATEIXA I/O AMB L’ALTRE O L’ALTRA, EN GRAN GRUP I MÉS PÚBLICA
Donada la situació actual, la nostra escola ha de repensar els ambients on els infants interactuaran
amb el seu grup classe. Així doncs, cal reorganitzar aquests espais trobant alternatives d’organització
per poder treballar d’una manera segura i no perdre l'essència del nostre projecte.
En els ambients, com estan concebuts actualment, hi ha poc espai pel treball individual. També hi ha
poques taules i també hi ha moltes dinàmiques que requereixen de suports mòbils (sortides, dibuix
del natural, prendre mesures, recollir informació d’altres espais de l’escola, etc). Aquest treball s’ha
de legitimar i buscar els suports adequats per tal que els infants ho puguin fer amb una certa
dignitat.

Extret del punt 10 suports i espais pel treball individual del document Materials comuns pàg. 16

Aquest paràgraf extret del document, Materials Comuns, creat per l’escola i anterior a la situació
actual de la COVID-19, manifestava que calen espais per treballar individualment a l’ambient. Aquest
fenomen pren més sentit en els grups de cicle mitjà i cicle superior. És per això que hem de trobar
estratègies per poder desenvolupar d’una manera íntegra l’aprenentatge oferint diferents
possibilitats d’agrupacions.
Fent una mirada al tipus de mobiliari que hi ha a l’escola, entenem que sempre s’han prioritzat
aquells mobles que ofereixen espais de trobada en petits grups. És per això que molts mobles són
de mida gran i ocupen una part important de l’ambient. Hem de tenir en compte que, per tal de
mantenir la distància de seguretat, serà necessari pensar en altres alternatives de trobada i de
treball.
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La utilització de plantes o altres elements per tal de delimitar els espais són un bon sistema per
aconseguir aquest propòsit. A continuació adjuntem algunes fotografies que donen una idea de
com podria estar feta aquesta nova reorganització de l’espai.
L’espai ofereix opcions a poder treballar de manera individual, tot i respectar l’estètica amb els
elements naturals que caracteritzen l’escola. Les plantes poden servir per crear passadissos o espais
més de recolliment.
En aquest cas, caldrà recuperar algunes taules que ofereixin l’opció de treballar de manera més
individual. Tal i com diu el paràgraf extret del document materials comuns, l’opció de utilitzar taules
plegables també facilitaria la distribució viva d’aquests espais d’aprenentatge.
També seria important buscar algunes taules que es confrontessin a la paret o petits escriptoris o
“barres” per permetre el treball individual amb més intimitat.

Extret del punt 10 suports i espais pel treball individual del document Materials Comuns pàg. 17
Per tant, cal plantejar-se la recuperació de taules més pràctiques per desenvolupar aquest treball
més individual o barres llargues de treball confrontades a la paret que permetin als infants mantenir
la distància de seguretat. Hi ha taules a l’escola de grans dimensions que poden reconvertir-se en
taules de mides més petites. Això ens permetrà poder jugar més amb l’espai o oferir altres
representacions dins d’un mateix espai classe. També podem jugar amb les possibilitats de les parets
i dels sostres de l’ambient.

1.5.2. OFERIR DIFERENTS POSSIBILITATS CORPORALS
Aquest tema va molt lligat a l’anterior. Si oferim un espai més viu, on el mobiliari sigui fàcil de moure
i on es garanteixi un treball individual i uns espais de trobada on es garanteixi la seguretat del
moment, podrem crear diferents possibilitats corporals.
Amb això volem dir que un treball individual no només significa treballar focalitzant la mirada cap a
un full o material a la taula. Es poden construir espais on el treball més individual, a part d’oferir les
estones de treball analític necessari en l’etapa que pertoqui, ofereixi altres realitats enriquidores.
Serà difícil mantenir estones de treball analític on tots els infants estiguin realitzant una proposta
amb taula individuals; és per això que haurem de jugar amb els temps i ser creatius i creatives a
l’hora d’oferir alternatives per aquest aprenentatge.

1.6. REUTILITZACIÓ I RECICLATGE DE MATERIALS
Dins de l’àmbit escolar, es poden desenvolupar una gran quantitat d’activitats que afavoreixen la
reutilització i el reciclatge. Portar a terme aquest tipus de propostes és un repte que genera un
ambient creatiu, divertit i diferent d’aprenentatge. A més a més, proposar aquest tipus d’activitats
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ens permet potenciar la sensibilitat mediambiental dels infants des que són ben petits i això ens
ajuda a mantenir l’equilibri del nostre ecosistema.
Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
Durant tot aquest temps de confinament molts nens i nenes han estat conscients de la gran quantitat
de residus que es generen i han aprofitat per elaborar multitud de creacions a partir d’aquests
materials, uns materials a través dels quals els infants aprenen sobre les seves propietats i
desenvolupen la imaginació d’una manera molt sostenible.
Partim de la base que el millor residu és aquell que no es produeix. De manera que moltes de les
mesures que es porten a terme estan dirigides, en primer lloc, a reduir la generació de residus
sempre que sigui possible. Algunes d’aquestes mesures consisteixen en evitar els envasos i els
embolcalls que no són necessaris, aprofitar els papers per les dues cares… Reduir la generació de
residus permet adonar-se de la quantitat de residus que es generen i buscar la manera d’utilitzar-los
de forma eficient i responsable. Alhora, també contribueix a difondre i fomentar les bones
pràctiques entre les famílies dels infants a les seves llars.
Sempre que això no sigui possible, intentarem reutilitzar els materials, és a dir, donar als residus una
altra utilitat amb la intenció d’evitar el seu tractament, cosa que genera una despesa energètica molt
important. Per exemple: fer servir el pots de vidre per guardar colors, les ampolles de vidre per
decorar, les capses de cartró per guardar fulls…
Per últim, s’hauran de reciclar tots aquells residus que no s’hagin pogut reutilitzar. Perquè això es
pugui portar a terme, caldrà continuar fent una recollida selectiva a partir d’uns contenidors que
facilitin la seva separació.
Pensem en involucrar el personal del centre i les famílies perquè participin en la prevenció de residus
i en l’aportació de materials reutilitzables que poden ser utilitzats a les diferents propostes.

2.- ESPAIS, ELEMENTS CONCRETS/ESPECÍFICS ALS AMBIENTS.
2.1. ESPAI D’EXPRESSIÓ ARTÍSTICA, MALETES PER CICLE.
En aquest espai d’aprenentatge es pretén potenciar l’experimentació i l’expressió artística dels
infants mitjançant materials escollits específicament. Busquem que els infants puguin desenvolupar
les seves experiències creatives i artístiques i experimentar amb materials diversos que aportin
diferents tècniques i propostes per treballar el llenguatge plàstic.
Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
Dins de cada ambient disposarem d’un espai amb material específic per al desenvolupament gràfic i
plàstic. La distribució i l’organització de l’ambient podrà variar si tenim en compte els objectes i
materials. Alguns d’aquests materials estaran fixes a l’ambient i d’altres els disposarem segons el que
vulguem treballar en aquell moment en funció de les necessitats i els interessos dels infants.
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Per una banda, el material que es guardi de forma fixa dins de l’ambient haurà d’estar presentat de
manera que tot plegat respongui tant a criteris estètics com funcionals. Per tant, caldrà disposar
d’una prestatgeria o carro on col·locar tot el material que està a l’abast dels infants i una taula on es
realitzaran les diferents propostes artístiques. També caldrà tenir en compte un espai que permeti
assecar de les creacions dels infants.
Per una altra banda, hi hauran uns materials més específics que formaran part d’una maleta artística
que es compartirà amb tot el cicle i que es guardarà en un zona comuna perquè pugui ser
compartida (podem fer extensiva aquesta idea de maletes a altres àmbits). Dins d’aquestes maletes
hi hauran materials molt variats per treballar temes artístics més concrets. El cicle organitzarà “el
moviment” de cadascuna de les maletes que es consideri necessari crear.
Les propostes artístiques dependran dels materials que nosaltres presentem a partir dels quals els
infants podran expressar-se creant les seves pròpies produccions. Alguns d’aquests materials podran
ser: pintures, papers de diferents colors i/o textures, ceres gruixudes, tints, retoladors, colors de
fusta, tisores, aquarel·les, fang, pasta de sal, plastilina casera, cola, cordills, pinzells, esponges…
Podem disposar de diferents cavallets o d’un espai on hi hagi prou amplitud pel treball de pintura.
Aquests cavallets es podran compartir amb altres ambients en funció de les necessitats. Caldrà tenir
en compte també de quina manera continuarem fent servir el taller de pintura en relació a la
reducció de possibilitats de mobilitat dels grups estables.

2.2. ESPAI de JOC SIMBÒLIC-TEATRE-TITELLES.
Sabem que el joc simbòlic ajuda a consolidar diferents aprenentatges socials. Per tant, serà
convenient proposar el joc simbòlic com a mitjà per treballar les habilitats socials i resoldre els
conflictes que es generen tant a nivell individual com de grup.
L’espai de joc simbòlic haurà de disposar de tots els materials necessaris perquè els infants puguin
interpretar i comprendre el món que els envolta. Un espai en el que tots els nens i totes les nenes
puguin experimentar diferents rols i transformar la seva imatge de manera lliure, sense que això
suposi una pèrdua d’identitat.
Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
Aquest espai estarà format, majoritàriament, per materials naturals i reals. Dins de cada ambient es
podran crear tots els espais de joc simbòlic que siguin necessaris en cada moment. Pensem, per
exemple, en la creació de minimons amb materials naturals que puguin ser compartits amb altres
ambients en diferents moments.
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D’altra banda, pensem també en potenciar dinàmiques teatrals que ajudin a expressar sentiments,
explicar històries i connectar a la vegada amb altres persones. Seria convenient tenir un armari,
cistell o capsa amb teles i/o objectes que permetin als infants adoptar diferents rols.
També cal que tinguem molt present l’ús de titelles per ajudar als infants en l’expressió de
sentiments i emocions. A més de fomentar la creativitat i la imaginació, aquest recurs pot ser molt
útil per ajudar a verbalitzar preocupacions que hagin pogut quedar amagades.
2.3. ESPAI DE CONTES I LLIBRES DE CONEIXEMENT
Dins dels recursos didàctics de creativitat artística i d’expressió, la literatura i els contes són materials
que podem adequar a les edats dels infants.
Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
Les novel·les, els contes, els poemes, les biografies, els diaris personals... ens poden ajudar a
integrar les pèrdues i els canvis quotidians que hem anat vivint al llarg d’aquest temps des de que es
va decretar l’estat d’alarma.
Els llibres de coneixement més científic, que tracten temes més mèdics, també ens poden ajudar a
apropar-nos a la realitat viscuda des d’una altra mirada.

2.4. ESPAI AMB RECURSOS DE CONTINGUTS CONCRETS
La nostra metodologia i plantejaments constructius i significatius serveixen per assolir les
competències bàsiques de l’etapa que ens ocupa. D’aquesta manera, cada espai estarà nodrit amb
material específic de cada una de les àrees curriculars, tenint en compte cada nivell.
Actualment, ens trobem immersos i immerses en un treball profund sobre el currículum. És un
treball plantejat a nivell cooperatiu, liderat per diferents persones de l’equip que, per una raó o una
altra, tenen una mirada que resulta significativa per tot el projecte.
No hem d’oblidar que, malgrat la nova situació viscuda, l’escola sempre ha donat i donarà resposta
al desplegament dels àmbits i de les àrees del currículum d’Educació Infantil i d’Educació Primària
del Departament d’Educació.
Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
La creació de material per la realització de les diferents propostes és un treball comú que els i les
docents realitzem al llarg del curs tenint en compte les necessitats del grup i el moment curricular en
que es troben els infants. També cal dir que aquestes propostes són adaptades per tal de poder
apropar-nos a totes les diversitats funcionals del centre.
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Per poder aprofundir i utilitzar d’una manera més òptima aquestes propostes centrades en aquests
àmbits curriculars, caldrà organitzar per àmbits i temàtiques cada proposta per poder accedir-hi
d’una manera més àgil entre els diferents nivells. Cal tenir en compte que moltes propostes estan
creades a mà i no és fàcil trobar-les en format digital; és per aquest motiu que caldrà trobar la millor
manera per crear uns fitxers de consulta per conèixer les propostes i els objectius que aquestes
plantegen.
A cada nivell hi ha un material determinat enfocat a treballar diferents continguts tant de l’àmbit
lingüístic, com matemàtic o de medi natural i social.
2.5. ESPAI DE CONSTRUCCIONS AMB FIGURES.
Si fem un passeig per la nostra escola observarem moltes escenes d’infants que estan construint,
inventant, provant, destruint...estructures en algun espai de construcció. Les primeres interaccions
amb aquests materials solen ser senzills: una peça damunt d’una altra i/o una peça al costat de
l’altra; a poc a poc, els infants van fent construccions més complexes i difícils que demanen més
precisió i fermesa.
Sempre hem intentat que aquests espais estiguin preparats per satisfer aquesta necessitat de
construir que tenen els infants i que forma part de l'essència de la nostra espècie, ja que la
construcció ens acompanya des de la prehistòria.
Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
Oferim als nens i a les nenes construccions de materials diferents, de mides diverses, amb pesos
diferents, que ofereixen alhora gran varietat de possibilitats, com sempre fem, i afegim també
materials que pugui provocar un joc simbòlic.
Creiem que els infants, construint el seu propi escenari físic de joc (on, d’alguna manera, a través del
joc simbòlic, poden “plasmar” el seu imaginari, representar la seva fantasia, “donar forma”…) tenen
el material necessari per a poder representar les seves vivències i elaborar-les. Tot això ens pot
ajudar, als adults i a les adultes, en l’acompanyament de elaboració-reparació de les vivències que
hagin estat generades per la Covid-19.
És important introduir figures i/o elements que tinguin a veure amb la situació que hem viscut: ninos
amb mascaretes, ninos que representin metges o metgesses, infermeres o infermers…, elements
d’hospital, etc.
2.6. ESPAI QUE ENS PERMET CONSTRUIR UNA NARRATIVA CONJUNTA
Entenem aquest espai com un lloc on hi ha cabuda per l’expressió més individual de cadascú i que,
a la vegada, forma part de la narrativa del grup. Un espai on cada nen i cada nena aporta les seves
vivències individuals al grup de forma conscient.
Ja tenim espais a l’escola on es fa això, però pensem que ara és necessari visibilitzar-ho i “deixar
petjada” d’una manera més intensa i considerable, ja que venim d’un confinament que ha suposat
un cert “aïllament social” i creiem que és necessari reforçar allò social acollint més que mai les
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vivències individuals dels infants arrel de l’estat d’alarma i confinament. Cal contemplar possibilitats
per expressar allò que cadascú necessiti i que permeti, al mateix temps, anar construint la nostra
narrativa conjunta com a grup.
Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
Cal crear espais de construcció d’aquesta narrativa conjunta que tinguin a veure, per exemple, amb
vivències i emocions durant el confinament. Idees:
“L’ARBRE DELS RECORDS”. Creació d’un microespai dins de l’ambient on hi hagi alguna cosa que
representi un arbre i, quan presentem la proposta, diem que allà poden posar-hi records de
persones, vivències, etc.
“CAPSA DELS RECORDS”: tenir una capsa de records per posar-hi els àlbums de les nostres famílies.
“ALBUM DELS NOSTRES ARBRES GENEALÒGICS”: amb els nens i les nenes més grans es pot fer,
com a proposta, que cadascú faci el seu arbre genealògic en un paper individual que formarà part
d’aquesta àlbum del grup.
2.7. ESPAI TERRA-NATURA: PORTAR EL FORA A DINS DE L’ESCOLA
Donada la situació actual, veiem més important que mai la cura del nostre món i la relació que tenim
amb la mare terra.
Apunts en relació a aquesta pràctica tenint en compte la crisis de la Covid-19:
La vivència del confinament ens ha portat a valorar, més que mai, el benestar que ens aporta la
natura.Per aquest motiu, creiem que és molt important projectar un espai dins dels ambients on
quedin recollides les nostres relacions com a grup-ambient amb l’exterior (imatges, diaris de les
sortides, recollida d’objectes dels diferents espais...) i una part més científica, com els ecosistemes,
els cicles de vida i com l’ésser humà pot influir en la pròpia evolució de la Terra i, al mateix temps, en
la pròpia evolució.
Cada mes es podria presentar una curiositat o característica del planeta Terra que podria relacionarse, de manera globalitzada, amb el que estem treballant als ambients de primària.
Al cicle d’infantil, la taula d’estació representa els cicles i canvis del món exterior. Aquesta taula està
integrada per la fada de cada estació, amb els seus llibres corresponents i els elements naturals.
Aquest punt enllaça amb la feina del grup “Diàleg entre l’espai interior i exterior de l’escola”.
3.- ORGANITZACIÓ GENERALS DELS ESPAIS DE L’ESCOLA.
Aquest punt pot canviar i ampliar-se quan es porti a terme el tema l’organització d’horaris pel proper curs. També estem
pendents dels espais fora de l’escola que ens deixaran per fer exterior amb els infants de cicle mitjà i superior. Per tant, és una
proposta provisional.

Distribució Sales de Psicomotricitat. Educació Infantil i Cicle Inicial
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- Psicomotricitat petita per P3: dilluns i dimarts de 12.15 a 13.30h El Niu i dimecres i dijous
de 12.15 a 13.30 La Llavor. Divendres pendent de definir.
- Psicomotricitat Mitjana per P4: dilluns i dimarts de 12.15 a 13.30h L’Obrador i dimecres i
dijous de 12.15 a 13.30h La cova.
- Psicomotricitat Gran per P5: dilluns i dimarts de 12.15 a 13.30h Lumière i dimecres i dijous
de 12.15 a 13.30h Galileu. Està lliure per primària tots divendres sencers i els matins de 9 a 12h.
- Psicomotricitat gran: 1r Omako Basoa dilluns de 9.30 a 11h., 1r Espurna dimarts de 9.30 a
11h., 2n Zaha Hadid dimecres de 9.30 a 11h, 2n Bambolina dijous de 9.30 a 11h.
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Ambient exterior infantil
Horaris exteriors: repartim l’exterior gran en dos espais. “Espai Muntanyeta” i “Espai Sorral”.
Els infants de P5 poden sortir a aquests dos espais a fer l’assemblea de 10 a 10.30h.

Ambients
P3 Niu

P3 Llavor

P4 Obrador

P4 La Cova

P5 Galileu

Exterior Sorral

Exterior Muntanyeta

10.30-11.15h

10.30-11.15h

dilluns, dimarts i divendres

dimecres i dijous

10.30-11.15h

10.30-11.15h

dimecres i dijous

dilluns, dimarts i divendres

11.15h-12h

11.15h-12h

dilluns, dimarts i divendres

dimarts i dimecres

11.15h-12h

11.15h-12h

dimecres i dijous

dilluns, dimarts i divendres

12- 12.45h
dilluns, dimarts i divendres

12-12.45h dimecres i dijous
espai lliure estan fent psico a
aquesta hora
12- 12.45h dilluns, dimarts i

P5 Lumiere

12-12.45h

divendres. Espai lliure dilluns i

dimecres i dijous

dimarts a aquesta hora estan
fent psicomotricitat
12.45-13.15h. dilluns, dimarts i

P3 Niu

12.45-13.15h.

divendres. Dilluns i dimarts

dimecres i dijous

baixarà mig grup.L’altre mig
està fent psicomotricitat

P3 La Llavor

P4 La Cova

P4 L’Obrador
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12.45-13.15h.
dilluns, dimarts i divendres

12.45-13.15h. dimecres i
dijous. Baixarà mig grup l’altre
està fent psicomotricitat

13.15 a 13.45h

13.15 a 13.45h.

dilluns, dimarts i divendres

dimecres i dijous

13.15 a 13.45h

13.15 a 13.45h

dimecres i dijous

dilluns, dimarts i divendres
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Taller de Pintura
La projecció i ús d’aquest espai serà definit al setembre combinant la proposta del grup de
treball “Cos, art i moviment”.

4. CARTELLERIA LAVABOS
Respectant les instruccions que indiquen els moments en què és obligatori el rentat de
mans, als lavabos de totes les plantes es penjaran fotos emmarcades amb mans del món i de
diferents edats on les persones s’estiguin rentant les mans. A principis de setembre aquestes
imatges estaran impreses i emmarcades, llestes per ser penjades.
5. PENJADORS A LA TERCERA PLANTA
Per tal de respectar les instruccions pel proper curs, els infants de primària han de deixar de
compartir calaixets. Per aquest motiu, el tema dels calaixets quedarà de la següent manera:
- A la primera planta tot queda igual (Educació Infantil).
- A la segona planta es baixaran els mobles dels calaixets de la tercera planta, excepte els
grans que continuen per sisè.
- A la tercera planta: sisè queda igual amb els mobles grans i per 3è i 4t fem una proposta
de penjadors per posar-hi una bossa per cada infant on hi podrà posar les seves
pertinences.
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ANNEX 6

OBSERVATORI D’INDICADORS D’ALARMA
INTRODUCCIÓ GENERAL
Durant el temps que hem estat a casa degut a la COVID, els infants i les seves famílies s’han vist
obligats a deixar de compartir estones a la natura i a l’entorn més proper. Els nens i les nenes s’han
vist privats i privades de relacions i de la possibilitat de moviment. Cal afegir, també, que alguns dels
infants de l’escola s’han vist afectats per pèrdues de persones properes de les que no han pogut
acomiadar-se i per tant, encara es troben en un procés d'elaboració del seu dol. Tots aquests canvis
han provocat canvis a la seva vida tant a nivell cognitiu com a nivell emocional, corporal i relacional.
Tal i com es diu a les instruccions pel curs 2020-2021, i tenint present l’estudi “La salut de la infància
confinada”, cal destacar que:
«el nivell educatiu dels progenitors determina clarament els hàbits de salut durant el confinament,
les condicions dels habitatges on viuen el confinament són pitjors entre els nens i nenes de llars amb
més dificultats econòmiques i que gairebé la meitat de la població infantil ha vist deteriorada la seva
salut emocional durant el confinament, segons els seus progenitors»
Tota aquesta situació ha pogut provocar tensions i frustracions que, a causa de la dificultat per
relacionar-se amb l’entorn i poder simbolitzar les seves vivències, han pogut provocar alteracions
emocionals, regressions, agressivitat…
També cal tenir present que el confinament ha agreujat la bretxa social entre infants, depenent de
les característiques socials de cadascú (característiques de cada llar, tipus de feina de les persones
progenitores, situació econòmica, nivell cultural de la família, etc.). En aquest sentit, alguns infants
han pogut estar més connectats entre ells i/o amb l’escola que uns altres.
Tot això pot donar lloc a que, en iniciar l’escola al setembre, ens trobem amb nenes i nens que
manifestin angoixes no resoltes, per la qual cosa l’escola haurà d’estar molt atenta per detectar
situacions desfavorides o dificultats emocionals que afectin l’evolució dels infants.
Amb aquest objectiu, a continuació es presenta un protocol de detecció i seguiment de factors de
risc que poden presentar els infants. La finalitat d’aquest document és poder perfilar al màxim
l’acompanyament que des de l’escola es pot oferir a cada nens i nena. Cal ser objectius i objectives
en aquest procés, observar cadascuna de les individualitats i establir les mesures més adients a cada
cas.
El document que s’adjunta a continuació també inclou algunes mesures d’intervenció dins del Pla
d’Acció Tutorial. El tutor o la tutora té un paper imprescindible en tot aquest procés de cura de
l’infant: ha de crear situacions d’escolta de vivències personals i donar un espai on cada alumne o
alumna pugui expressar i simbolitzar els fets viscuts. Només allò que es pot representar -amb la
paraula, mitjançant el joc, a través de l’art...- té una funció “sanejadora”.
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DIES PREVIS A L’INICI DEL CURS ESCOLAR 2020-2021
Durant els dies previs a l’inici del curs escolar (14 de setembre) els tutors i les tutores convocaran als
infants i a les famílies a qui consideren que els pot anar bé una primera trobada, tenint en compte
com a referència la informació obtinguda durant el curs acadèmic 2019-2020. Aquest primer
contacte té com a objectiu iniciar el restabliment del vincle afectiu amb l’adult o l'adulta i amb
l’entorn físic.
Durant aquest temps inicial, també es realitzarà un traspàs d’informació entre persones tutores -en
els casos de canvi de tutories-. Si no hi ha un canvi de referent en la tutoria, la persona encarregada
del grup durant el curs passat serà l’encarregada d’omplir el quadre que es presenta a continuació.
Cal recollir aquesta informació per cada infant.
RECOLLIDA D’INFORMACIÓ TEMPS PASSAT
(es tracta de fer un breu recull de la informació que hem rebut
durant el temps de confinament del curs 2019-2020)

OBSERVACIONS A
DESTACAR
(cal deixar constància dels
indicadors més rellevants)

- S’han produït canvis en l’actitud de l’infant?
- Ha participat de videotrucades amb altres infants? O en petit grup?
- Ha mantingut contacte amb familiars?
- A nivell emocional, quina ha estat l’emoció predominant durant aquest temps?
- Com ha estat la regulació emocional? S’han produït regressions?
- S’ha mostrat més depenent?

També serà necessari recollir la informació que es tenia de cada infant fruit dels indicadors de risc de
les graelles omplertes a finals del curs acadèmic 2018-2019 i que especifiquem al quadre següent:

RESUM DELS INDICADORS DE RISC DEL CURS 2018-2019

S’HAN PRODUÏT CANVIS EN ELS INDICADORS
DURANT EL CONFINAMENT. QUINS?
(ompliu aquest apartat si s’han concretat mesures
extraordinàries durant el temps de confinament)

FACTORS EMOCIONALS I AFECTIUS
FACTORS DE DESENVOLUPAMENT I ESTAT FÍSIC I DE SALUT
FACTORS COGNITIUS I D’APRENENTATGE
VALORS SOCIALS, LÍMITS I CONTENCIÓ A L’ESCOLA
FACTORS SOCIALS I FAMILIARS OBSERVATS
FACTORS D’AUTONOMIA PERSONAL

ACOMPANYAMENT I RECOLLIDA D’INFORMACIÓ DURANT EL CURS 2020-2021
1. OBSERVACIÓ
Durant el curs que comencem hem d’estar molt atents i atentes als canvis que es puguin anar donant
en els infants a qui acompanyem diàriament. Cada infant pot desenvolupar estratègies i recursos
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diferents que l’ajudin a entendre i simbolitzar la situació que estem vivint. A més a més, no hem
d’oblidar que segurament, durant aquest curs, poden haver-hi períodes de confinaments puntuals en
algun moment i hem d’estar molt atents i atentes a com els nens i les nenes afronten aquestes
situacions.
A continuació, proposem tot un seguit d’informacions que s’hauran d’anar completant quan les
persones tutores vagin observant “CANVIS PREOCUPANTS”en l’actitud dels infants.

FACTORS EMOCIONALS I AFECTIUS

MOLT HABITUAL

HABITUAL

ESPORÀDIC

MOLT HABITUAL

HABITUAL

ESPORÀDIC

- L’Infant parla del temps viscut.
- Es mostra insegur o insegura davant dels imprevistos.
- Plora amb facilitat.
- Està més sensible.
- Mostra labilitat emocional.
- Mostra constants canvis d’estat d’ànim.
- Mostra retraïment.
- Es mostra poruc o poruga (manifesta les seves pors
respecte la COVID, en els desplaçaments per l’escola,
etc.)
- Es bloqueja davant del conflicte.
-Està trist/trista, apagat/apagada, apàtic/apàtica (hipoactivitat) …
-Es mostra irritable.
-S’enfada sovint.
- Mostra hiperactivitat.
- Diu mentides, fabula…
- Mostra ansietat.
-Mostra canvis d’humor sobtats.
-Mostra llacunes de memòria, amnèsia.
-Es mostra pessimista, negatiu..
-Es desborda amb facilitat, li costa autorregular-se.
- Fa mutisme.
- En la relació amb altres infants, com és la seva
actitud?
-Té tics, manies, fòbies… que abans no tenia.
-Mostra conductes regressives.
- S'autoagredeix.
-Mostra conductes d’aïllament (en un racó dibuixant,
llegint..).
- Es mostra confós/confosa i desorientat/desorientada.
-S’amaga o té conductes de fuga dins de l’escola.

FACTORS DE DESENVOLUPAMENT I ESTAT FÍSIC I
DE SALUT
-Manifesta trastorns alimentaris. Dina bé? Es mostra
amb desgana?
-Respecte a la son, s’ha donat algun canvi respecte a
abans del confinament.
-Mostra cansament, somnolència.
-Mostra dificultats motrius: caigudes recurrents, manca
de coordinació… que abans no les tenia.
-Es donen situacions d'enuresi o d’encopresi.
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MOLT HABITUAL

HABITUAL

ESPORÀDIC

MOLT HABITUAL

HABITUAL

ESPORÀDIC

-Li costa concentrar-se.
-Ha perdut motivació per la lectura (abans si que la
tenia).
-Ha perdut aprenentatges que ja tenia assolits.
-Li manca motivació/interès/iniciativa vers els
aprenentatges (abans els tenia).
-Es nega a fer les propostes, no afronta els reptes…
(abans o feia).
-S’observa canvi en relació a com es mostrava abans
del confinament.

VALORS SOCIALS, LÍMITS I CONTENCIÓ A
L’ESCOLA
- Entra sovint en conflicte amb els adults i les adultes.
-Entra sovint en conflicte amb els i les iguals.
-Comparteix jocs, rutines, espai amb un grup reduït
d’infants.
- Juga sol o sola.
- Fa joc simbòlic.
- Sempre juga al mateix joc.
- Mostra preferència pels jocs ____
-Es mostra intolerant, irrespectuós o irrespectuosa...
-Agredeix verbalment?
-Agredeix físicament?
-Mostra moltes dificultats per assumir límits per part
dels adults i de les adultes (abans no les tenia).
-Els adults i les adultes han de fer-li arribar els límits de
forma molt contundent i física (necessitat de
contencions físiques).
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HABITUAL

ESPORÀDIC

-Els familiars estan treballant.
-S’ha produït la mort d’algun familiar proper al llarg
d’aquest temps. Es mostra tranquil o tranquil·la, bé en
parlar-ne.
- Evita parlar de la seva família, del seu entorn proper.
-Els progenitors/progenitores s’han separat durant el
confinament.
-La relació amb la família s’ha tornat conflictiva o poc
harmònica.
-Sovint arriba tard a l’escola.
-L’absentisme és freqüent i no justificat.
-Hi ha hagut un canvi de domicili durant o en acabar el
confinament.
-No surt a l’exterior.
-Mostra lesions físiques de maltractament.
-Ve brut a l’escola, descuidat (no porta esmorzar o el
que porta no és saludable).
-Ve a l’escola malalt.
-Es veu més prim, demacrat…
-No porta el material personal que se li demana a
l’escola (estoig, llibreta, roba de recanvi…)
-Disposa d’ordinador/tauleta a casa.
-Disposa de connexió a internet a casa.
-Manifesta que té dificultats per connectar-se a
internet a casa (esquerda digital dels adults o adultes
acompanyants, manca de cobertura, problemes de
xarxa …)
-Ha deixat de fer activitats extraescolars que
anteriorment li agradaven molt i el motivaven molt?
-S’observa manca de límits o límits massa rígids o
autoritaris?

FACTORS D’AUTONOMIA PERSONAL

MOLT
HABITUAL

HABITUAL

ESPORÀDIC

- Es mostra descuidat o descuidada amb el seu aspecte personal (abans del
confinament no passava).
- No té cura dels objectes personals o està massa pendent dels objectes
personals.
- Mostra regressions en els hàbits d’autonomia personal (rentar-se les mans
sol o sola, anar al lavabo, esmorzar, tenir cura dels objectes personals...)
- Es mostra molt demandant amb l’adult o adulta referent (abans no
passava).
- Es mostra rígid o rígida davant dels canvis inesperats.

2. DETECCIÓ
Després d’omplir els quadres anteriors, en els casos que on es detectin alguns indicadors de risc,
caldrà seguir el procediment següent per acompanyar als infants:
1. El tutor o la tutora inicia l’observació i detecta algun indicador greu.
2. El tutor o la tutora traspassa la informació a la Cap d’Estudis i junts o juntes estableixen mesures
d’intervenció comunes.
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En aquestes mesures d’intervenció comunes, s’ha de tenir present:
- Treball coordinat amb l’equip de mestres. Si es creu convenient s’organitza un cicle per
parlar d’aquests infants.
- Informar a la família i compartir impressions sobre l’infant. Es pot realitzar una entrevista
amb la família per intercanviar informació i compartir les mesures iniciades amb l’alumne o
alumna des de l’escola.
3. Si després d’un temps (un mes aproximadament) s’observa una evolució positiva, es continua amb
les mesures preses fins al moment. En cas contrari, es derivarà a la CAD on es decidirà,
conjuntament, la derivació a serveis externs.
4. Es torna a fer una entrevista amb la família per compartir les mesures que s’han consensuat a la
CAD. Si es considera necessari, es torna a fer una coordinació amb l’equip de mestres per compartir
les mesures.

3. INTERVENCIÓ
El tutor o la tutora, tal i com es fa constar al Pla d’Acció Tutorial, serà l’encarregat o l’encarregada
principal de detectar i iniciar la intervenció amb l’alumnat en situació desfavorida o de risc. Cal tenir
present que la persona tutora és l’encarregada de provocar situacions d’apropament i de
comunicació amb els nens i les nenes als què acompanya. Cal, per tant, crear situacions concretes on
poder obrir temes sensibles i propers als diferents contextos i realitats dels infants.
A continuació, s’enumeren algunes propostes d’intervenció concreta per a dur a terme amb el grup
classe amb la finalitat de fer una intervenció acurada amb tots els infants i, en especial, amb aquells
que es mostren susceptibles degut a la situació de la COVID-19.
ACOMPANYAMENT MÉS ENLLÀ DE LA PARAULA
1. LES ASSEMBLEES
1.1. Escolta i expressió empàtica. L’adult o l’adulta escolta amb atenció allò que comparteixen els
infants. A partir del to de veu i del posat corporal dels nens i de les nenes, l’adult o l’adulta pot fer el
retorn del missatge que l’infant sembla que vol compartir.
1.2. L’escolta i l’expressió emocional. Escolta activa del missatge que l’infant comparteix amb la
resta de grup. L’adult o l’adulta ha de poder observar física, emocional i racionalment als seus i a les
seves alumnes i escoltar i gestionar allò que l’alumne o l’alumna transmet partint de les pròpies
experiències.
1.3. La narració de l’adult o de l’adulta: el tutor o la tutora comparteix amb els infants moments
importants de la seva vivència durant el confinament.
1.4. Foto-paraula: que et suggereix? Algunes fotografies representatives de diferents moments
viscuts durant el temps de confinament poden ser la provocació per poder obrir el tema, compartir
el moment emocional, les vivències individuals, etc.
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2. POESIA I RIMES (Tamara Chubarovsky) a l’assemblea: crear situacions per fer present a cada infant
com a membre important de l’ambient. Mitjançant el llenguatge poètic, l’adult o l’adulta es pot
apropar amb tendresa als infants, dedicar-los una mirada, un gest, un somriure… Tot això fa que
cada infant es senti mirat i cuidat.
3. SOCIOGRAMES: constitueixen un instrument eficaç per conèixer les relacions socials internes que
es produeixen a l'ambient i que, a primera vista, poden passar desapercebudes pel professorat.
L'objectiu de conèixer aquestes dinàmiques socials és intervenir intencionalment per prevenir i/o
modificar situacions conflictives que es puguin presentar. Els models de sociogrames que presentem
és per a infants de P5 a 6è.
4. AUTOAVALUACIÓ I AUTOCONSCIÈNCIA: a partir de diferents eines, es fa partícip a l’infant del
seu procés d’aprenentatge posant especial atenció a les dinàmiques i relacions entre els infants.
5. MATERIAL ESPECÍFIC PER TREBALLAR EL DOL: LLIBRES, CONTES I VÍDEOS ESPECÍFICS. Els
contes són una eina molt valuosa que permeten la simbolització de les emocions dels infants a través
dels seus personatges. Tal i com diu Isabel Rodríguez en el document «Els contes tradicionals»
«Si defensem que l’aprenentatge ha de ser vivencial, el món fantàstic i màgic és la millor forma que
tenim els adults i les adultes d’apropar-nos a la vivència interna que té l’infant de sí mateix”.
6. SIMBOLITZAR EL DOLOR O EL MALESTAR: els infants han de tenir la possibilitat d’expressar les
vivències que han tingut durant aquest temps. És per aquest motiu que els ambients hauran de
disposar de material divers que faciliti la simbolització emocional.
7. CURES QUOTIDIANES: l’adult o l’adulta ha de mostrar-se disponible pels infants als què
acompanya. Els ha de transmetre recolzament, afecte... i per això hem de parar especial atenció a
com ens relacionem amb ells. L’adult o l’adulta ha de fer que l’infant es senti mirat i cuidat i ha de
facilitar oportunitats per crear vincles forts i de respecte mutu. Cal acompanyar-los en els hàbits i en
les activitats d’autonomia ja que això pot ser un inici per a afavorir aquesta relació de confiança i
respecte.
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