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A continuació fem constar el Pla d’Aprenentatge en Línia en situacions d’Emergència (PALSE). Farà possible que tots els alumnes tinguin 

assegurats els canals i les eines necessàries per desenvolupar l’aprenentatge amb el màxim d’autonomia i l’acompanyament dels educadors.  

*El protocol PALSE s’aplicarà sempre tenint en compte les instruccions del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.  

 Infantil P1 P2 I P3 P4 P5 I P6 

Comunicació Seguirem el protocol de comunicació, perquè les famílies estiguin ben informades. Enviarem correus a través del Clickedu. 

Famílies-tutors Mantindrem canal de comunicació a través de Correus + Videotrucades + Trucades 

Dossier de 
paper 

Els infants s’emportaran a casa un dossier en 
paper. Per poder treballar també de manera 
manipulativa.  

P1 i P2: S’emportaran un dossier en paper 
de diferents matèries. + dossier música i 
anglès. 
P3: dossier música i anglès 

Dossier de música.  

 
Tasques a fer: 

Tindrem un horari setmanal amb activitats 
diàries, cada família es podrà gestionar com 
li vagi millor.  
 
Cada setmana hi haurà un parell d’activitats 
que seran obligatòries i que caldrà que 
s’enviïn a les tutores. 

Trobades virtuals -  
 
P1-P2:  
(1h diària) 
-Bon dia+Explicació de les tasques 
3 dies EMAT i 2 dies altres matèries  
+(30’ diaris) 
Acompanyament: Tutoria, dubtes... 
Les trobades virtuals seran recomanables. 
 
P3:  
(1’30h diàries) 
-Bon dia + Explicació de les tasques 3 dies 
EMAT i 2 d’altres matèries  
+(30’ diaris)  
Acompanyament: Tutoria, dubtes… 

Trobades virtuals -  
 
P4-P5-P6:  
(2h diàries) 
-Bon dia + Explicació de les tasques + 3 dies 
EMAT i 2 d’altres matèries  
 
+(1h)  
Acompanyament: Tutoria, seguiment, 
dubtes de les tasques proposades... 
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Pedagogia, 
didàctica, 
metodologia 

Treballarem amb un sites amb una gran 
varietat de propostes.  
 
Les activitats estaran adaptades en tres 
nivells diferents de dificultat. Cada infant 
podrà escollir el nivell que vulgui treballar.  

P1 i P2 → Sites amb totes les matèries on es 
penjaran vídeos, activitats, etc. i diferents 
propostes de tasques per dur a terme. 
 
 

P3 → Classroom motivador per matèries.  
Diàriament hi haurà una  feina obligatòria i 
d’altres de voluntàries.  
 
 

Es farà acompanyament alumnes i 

personalització dels aprenentatges.  

Classroom motivador per matèries.  
Diàriament hi haurà una  feina obligatòria i 
d’altres de voluntàries.  
 
 

Es farà acompanyament alumnes i 

personalització dels aprenentatges. 

Procés de 
feedback 

Es farà el retorn dels correus electrònics i 
motivació on-line dels alumnes.  

Es farà el retorn dels correus electrònics i 
motivació on-line dels alumnes.  

Es farà el retorn dels correus electrònics i 
motivació on-line dels alumnes.  

Paper de les 
avaluacions 
en línia 

Dues de les activitats setmanals seran 
“obligatòries” i seran les que s’avaluaran per 
poder fer un retorn a les famílies.  

- S’avaluarà com a mínim una tasca 

setmanal de cada assignatura.  

- Tenim en compte: situació personalitzada, 

autoavaluació, avaluació per part famílies.   

- S’avaluarà com a mínim una tasca 

setmanal de cada assignatura.  

- Tenim en compte: situació personalitzada, 

autoavaluació, avaluació per part famílies.   

Seguiment 
tutorial 

Mantindrem el contacte de manera 
periòdica amb els alumnes i les famílies. 
Oferirem videotrucades de seguiment.  

Mantindrem el contacte de manera 
periòdica amb els alumnes i les famílies. 
Oferirem videotrucades de seguiment.  

Mantindrem el contacte de manera 
periòdica amb els alumnes i les famílies. 
Oferirem videotrucades de seguiment.  

Què 
s’emporten 
de l’escola: 

- Dossier Palse 

- Estoig 

- Llibre  i material Emat 

- Llibre de lectura (I5) 

- Bata 

- Got 

-P3: Chromebook 

-Dossier Palse (P1 i P2) 

-Estoig  

-Llibre i estoig EMAT 

-Llibres de lectura + llibre llengua BAULA 

- Fulls de pauta i fulls en blanc  

- Bata 

-Chromebook 

- Llibre i estoig EMAT 

- Estoig 

- LLibre de biblioteca + Llibres llengua BAULA 

- Fulls blancs 

- Bata 

- Diari interior 
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ESO 

Comunicació Seguirem el protocol de comunicació, perquè les famílies estiguin ben informades. Enviarem correus a través del Clickedu. 

Famílies-tutors Mantindrem canal de comunicació a través de Correus + Videotrucades + Trucades 

Dossier paper Adaptació del projecte per aquells alumnes que ho requereixen (Atenció a la diversitat). 

Modalitat 35% sincrònic i 65% assincrònic. 

Gestió del 
temps 

- Trobades virtuals: 
 

- 1h 30min. tutoria setmanal (inici i final de setmana) 
- 45 min per matèria (les que no estan incloses en el projecte). 
- 15 min de descans entre classes online. 
- Rutines diàries d’Educació Física 
- 45 min diaris de seguiment de projecte. 
- 45 min setmanals d’activitat complementària. 
- 1h a la tarda de resolució de dubtes, tutories en grup i acompanyament emocional. 

Pedagogia, 
didàctica, 
metodologia..
. 

Classroom per matèries. 
Sites, Classroom, Genial.ly i Wix per projectes. 
Diàriament hi haurà meets (Trobades virtuals) 
Entrega de les tasques setmanalment de cada assignatura/projecte. 

Es farà acompanyament als alumnes i personalització dels aprenentatges. També es promourà el treball col·laboratiu en els projectes. 
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Procés de 
feedback 

- Es farà el retorn personal dels correus electrònics i motivació on-line dels alumnes.  
- Sempre que sigui possible es farà la correcció de continguts qualitativament i quantitativament.  

Avaluacions 
en línia 

- S’avaluarà les tasques diàries de cada matèria. 
- S’avaluarà setmanalment les tasques de les matèries incloses en el projecte. 
 -Les tasques pactades han d’anar acompanyades dels criteris d’avaluació per tal de compartir amb l’alumnat les expectatives. 
-L'avaluació tindrà en compte la situació personalitzada de cada alumne, molt diversa segons les circumstàncies. 
- Autoavaluació de l’alumne i avaluació per part del mestre. 

Seguiment 
tutorial 

Mantindrem el contacte amb tots els alumnes i les famílies  ja sigui per correu, trucada o videotrucada.  
-Oferir les videotrucades de seguiment.  
- 1:30  hores de tutoria grupal a la setmana. 
- Possibilitat de tutories en petits grups i individuals a les tardes en funció de les necessitats que es detectin de cada alumne/família. 

Què 
s’emporten 
de l’escola: 

- Chromebook i carregador* 

- Estoig 

- LLibres de lectura si convé. 

- Llibre de llengua Catalana. 

- Llibre d’anglès. 

- Llibreta d’emergència. 

- Llibreta de matemàtiques i castellà. 

- Calculadora. 

- Carpeta o carpesà. 

- Flauta. 

- Làmines de dibuix. 

- Regle, escaire, cartabó i transportador d’angles. 

 

*Hauran de tenir signat el compromís d’escola (fer-ho a la reunió d’inici de curs). 

https://docs.google.com/document/d/1ylLhYOTExgG56CJRMozUzoviicDdy6F8OI0THCUmAIg/edit
https://docs.google.com/document/d/1ylLhYOTExgG56CJRMozUzoviicDdy6F8OI0THCUmAIg/edit
https://docs.google.com/document/d/1ylLhYOTExgG56CJRMozUzoviicDdy6F8OI0THCUmAIg/edit

