IX Convocatòria dels Premis IMET d'Educació Josep Vives Ciurana
L'Institut Municipal d'Educació de Tarragona, amb el mecenatge de l’empresa REPSOL PETROLEO SA,
convoca la novena edició dels Premis IMET d'Educació Josep Vives Ciurana i els accèssit Anna Mula
Vicient.
FITXA DE DADES I RESUM DE L’EXPERIÈNCIA CADIDATA ALS PREMIS, que cal adjuntar amb la
documentació descriptiva que es presenta:
1. Dades del centre
o Nom del centre: ESCOLA PAU DELCLÒS
o Nom de la persona de contacte: COLOMA BARTRA CUNILLERA
o Telèfon contacte, si és possible mòbil a efectes de convocatòria o consultes: 620 155 072
o Adreça electrònica persona de contacte: escolapaudelclos@xtec.cat
2. DADES BANCÀRIES: IBAN amb el document o certificat de titularitat bancària.
ES42 – 2100 – 1327 – 57 - 0200118211
3. DADES DE L’ACTIVITAT O EXPERIÈNCIA QUE ES PRESENTA
3.1. Nom de l’ activitat o experiència: “L’ESCOLA ESTARÀ ON ESTEM TOTS”
3.2. Categoria en què es presenta
□ 1er cicle Infantil (de 0-3 anys)
□ 2on cicle Infantil (de 3-6 anys)
□ Educació Primària (de 6-12 anys)
□ Educació Especial
□ X Experiències transversals de centre. (Si l’activitat ha estar realitzada per alumnat de
diverses etapes)
□ X Accèssit Anna Mula Vicient. Experiències escolars en confinament
Senyalar si, a més de la categoria corresponent, es presenta alhora a l’accèssit .
4. CONTINGUTS
Es valoraran experiències realitzades en el present curs i/o en l'anterior, iniciades o en avançat procés
de desenvolupament, preferentment dels següents àmbits.

Tarragona ciutat educadora i Ciutat Amiga de la Infància
Pràctiques educatives amb les famílies
Programes de coparticipació amb altres ciutats
Cohesió social i convivència
Tecnologies de la informació i la comunicació
Activitats artístiques i culturals
Aprenentatge de llengües
Altres experiències que millorin la qualitat en el procés d'educació

5. Any d’inici de l’activitat, si s’ha finalitzat o bé està actiu. 2020
6. Descripció de l'activitat: Motius que han dut a iniciar aquesta experiència, breu explicació de les
idees principals, visió educativa i de participació o projecció ciutadana.
Tot va començar el 12 de març de 2020. Al llarg del matí, se succeïen les notícies en el sentit del
tancament de l’escola el següent dilluns. Es va convocar un claustre extraordinari a les 12:30 h on es va
demanar als docents que preparessin tasques per encomanar als infants en els 15 dies següents, temps
que es preveia de confinament, i que els donessin tots els llibres de text i altre material que hi hagués a
l’aula i necessitessin a casa per fer aquells treballs. Així doncs, l’alumnat va ma rxar cap a casa el dijous,
12 de març, equipat amb tot el necessari i amb una circular en paper on s’indicava a les famílies que
consultessin la pàgina web com a primer mitjà de comunicació. La mesura es va demostrar encertada
quan per la tarda es va anunciar que el tancament de les escoles s’avançava al divendres, dia en què ja
no van tornar els infants.
El dissabte, 14 de març, s’havia de celebrar la Jornada de portes obertes que ja no va poder tenir lloc.
A partir d’aquest moment, el lloc web va esdevenir el principal mitjà de comunicació, tot i que
unidireccional, amb les famílies. Allí es van penjar els treballs encomanats en persona l’últim dia
d’escola. Els esforços de l’equip directiu i de l’equip docent van anar encaminats a mantenir el contacte
amb les famílies donant-los el suport que calgués i mirar de continuar amb l’activitat docent de la millor
manera possible.
Poc a poc, es van anar ampliant els canals de comunicació amb les famílies, adquirint màxim
protagonisme el correu electrònic i el telèfon. Finalment, s’endegà l’entorn virtual Moodle per continuar
l’activitat acadèmica de manera telemàtica.
Al mateix temps, s’oferien diverses modalitats de participació de les famílies en la nova dinàmica
escolar. Al lloc web es proposava comunicar-se amb la resta de comunitat escolar enviant “Imatges des
de casa”, que mostressin com vivien el confinament o les festes (Sant Jordi, dia de la mare) o participar
en reptes engrescadors relacionats amb l’art i la lectura.

7. Objectius: Redactats de forma concreta
Les iniciatives preses per l’escola des del primer dia de confinament han respost a aquests objectius:


Acomplir acuradament les directrius establertes pel Departament d’Educació.



Mantenir el contacte i el vincle afectiu entre tots els membres de la comunitat escolar,
especialment tutor/a – alumne/a.



Ajudar a les famílies en qualsevol necessitat que expressessin.



Continuar virtualment el procés d’ensenyament-aprenentatge en el possible.

Continuar virtualment els processos administratius que s’esdevinguessin (certificats per a les
famílies, informes, beques menjador, etc.).

8. Competències i continguts d'acord amb les bases.
La reinvenció de l’escola durant el confinament ha necessitat aplegar les accions al voltant de dos gran s
blocs: les iniciatives encaminades a establir i fomentar la comunicació entre els membres de la
comunitat escolar, alumnat, famílies i docents; i les encaminades a restablir la dinàmica acadèmica
adaptada a les circumstàncies i mantenir la relació i cohesió de la comunitat escolar.
La comunicació amb la comunitat escolar s’ha fet a través del telèfon, correu electrònic, pàgina web i
entorn virtual Moodle.
El telèfon ha estat utilitzat com a mitjà de contacte directe amb les famílies. S’han realitzat trucades a
través del telèfon mòbil de l’escola i dels telèfons particulars dels docents.
Un cop disponibles les adreces electròniques de pràcticament la totalitat de les famílies, el correu
electrònic ha esdevingut el mitjà més operatiu de contacte i tramesa d’informacions.
Cada membre de l’equip de tutors/es s’ha creat un correu electrònic específic per al contacte amb les
famílies durant el confinament.
El lloc web ha estat la finestra des de la qual l’escola emetia comunicats generals a totes les famílies. Al
mateix temps, promovia diverses activitats que es relacionaven amb la pàgin a, a fi d’estimular les visites
i que la pàgina realment fos un canal de comunicació actiu.
Les publicacions en el lloc web han seguit el criteri d’utilitat i concreció. Es buscava no dispersar
l’atenció de les famílies ni saturar-les de llocs webs o aplicacions que provoquessin l’efecte contrari al
desitjat, que era l’acompanyament i ajuda amb recursos molt seleccionats.
L’entorn virtual Moodle és una eina existent abans del confinament l’ús de la qual no s’havia considerat
encara en l’esdevenir de l’escola. L’activitat presencial cobria a bastament les necessitats acadèmiques i
encara no s’havia plantejat l’ús d’un entorn virtual.
Quan ja es va veure que el confinament duraria més del previst, el Departament d’Educació va oferir a
les escoles l’adopció de l’entorn virtual Moodle-Eix engegat expressament per a l’ocasió. A partir
d’aquell moment, les relacions acadèmiques entre tutor/a i alumnat es van fer en la major part a través
d’aquest entorn virtual.
En el marc del confinament i, cercant la continuació de les activitats escolars adaptades a les
circumstàncies, es van endegar un seguit d’activitats tant per continuar el procés d’ensenyament aprenentatge, com per augmentar la relació i la cohesió de la comunitat escolar.
A fi de continuar amb la dinàmica acadèmica en el possible es van endegar un seguit d’activitats per
continuar el procés d’ensenyament-aprenentatge com les tasques setmanals (trameses en un principi
mitjançant el lloc web i el correu electrònic i després a través del Moodle) o la continuació dels “Trenta
minuts diaris de lectura”. Altres iniciatives han estat les de Plàstica en el sentit de recrear personalment
obres d’art conegudes.
També es van endegar activitats per fomentar la relació i la cohesió entre la comunitat escolar, com les
Imatges des de casa. Es va crear un apartat al lloc web on anar penjant les imatges i vídeos que fessin
arribar tots els membres de la comunitat escolar (infants, famílies i personal de l’escola) classificant-los
en diferents apartats segons la seva temàtica. Cada imatge o vídeo portava el nom, cognoms i nivell de
l’infant.
Una altra activitat van ser els “Reptes web”. Periòdicament, es van anar penjant un seguit de reptes
relacionats amb la pàgina web per augmentar la connexió amb els infants i famílies, oferint -los una tasca
que generava una recerca que podien emprendre junts.
Per altra banda, la celebració de Sant Jordi va aglutinar molts dels esforços dels docents durant el
confinament a fi d’oferir als infants maneres alternatives de celebrar-lo.
Finalment, s’envià un correu a les famílies amb l’edició digital de la revista anual de l’escola i es publicà al
lloc web. El fil conductor d’enguany ha estat “Què m’ha deixat de positiu el confinament?” a fi
d’estimular els infants i les famílies a veure el confinament des d’una altra perspectiva. Tots els infants
de l’escola hi han fet la seva aportació. Hi figuren les fotografies de tots els infants i docents que l’han
facilitada per confegir les orles de tots els grups.

9. Metodologia: Descriure fases, accions i resultats assolits, així com el treball en xarxa i, si s’escau,
la participació del context social i/o entitats implicades en el desenvolupament de l’experiència:
socials, ambientals, culturals, ODS, solidaries, econòmiques, llengües estrangeres, generacionals,
etc.
Totes les activitats desenvolupades a distància durant el període de confinament han utilitzat diverses
metodologies segons les circumstàncies de cadascú.
La dinàmica ha estat diferent segons el moment en què ens trobàvem:
1. Primers quinze dies a partir del 12 de març, temps previst inicialment per al confinament.
Contacte puntual amb les famílies, recolzament en les tasques encomanades l’últim dia
d’escola i expectativa del pas dels anunciats quinze dies de tancament.
2. Temps d’impasse fins després de Setmana Santa (13 d’abril), en el qual el Departament dóna la
indicació de NO avançar matèria.
Acceptació de la perspectiva de l’allargament del confinament. Obtenció de les dades de
contacte actualitzades i de connectivitat de les famílies. Posada en marxa de la dinàmica de
les tasques setmanals de fiançament dels continguts ja donats comunicades per correu
electrònic i lloc web.
3. Segona quinzena d’abril: el Departament comunica que l’acabament del curs serà telemàtic i
que cal continuar-lo amb la tercera avaluació.
Evidència de l’acabament del curs de manera telemàtica. Continuació de la tercera avaluació
amb avançament del currículum. Cobertura de connectivitat de l’alumnat de 6è a càrrec de
l’escola i el Departament d’Educació. S’endega l’entorn virtual Moodle.
I també ha estat diferent l’enfocament de les tasques realitzades segons la seva finalitat:
Tasques acadèmiques
Tutors/es i especialistes han adaptat la seva tasca a les circumstàncies de l’alumnat. Si la gran majoria
d’aquest disposava de mitjans digitals, s’han pogut fer activitats “grupals” com videoconferències o
treballs en grup. Si no era així, calia ajustar-se al treball individual, que ha esdevingut un treball encara
més personalitzat que el que es feia a l’escola, ja que el tutor o especialista ha revisat i retornat tots els
treballs que li enviaven els alumnes.
Tasques lúdiques i cohesionadores
Les iniciatives empreses des de la pàgina web, al marge de les més acadèmiques que desenvolupaven els
docents amb l’alumnat, han cercat la implicació dels infants i de les seves famílies a fi de mantenir el
contacte i la cohesió de la comunitat escolar.
En especial, les “Imatges des de casa” han esdevingut una finestra per on tothom veia a tothom. Els
infants esperaven amb ànsia el moment de veure la seva fotografia publicada al lloc web. Hi han
participat tots els sectors de la comunitat escolar: infants, famílies i mestres. Fins i tot hi han participat
les voluntàries LECXIT en l’apartat de la “Lectura” i les voluntàries de “Més enllà dels llibres” en
l’apartat de “Labors”.

10. Avaluació. Com es realitza l’avaluació?
Si s'escau exposar els punts forts i febles de l'experiència i les perspectives de futur i c ontinuïtat.
Un cop acabat el confinament, amb l’endegament de moltes experiències inèdites, es plantejava la
necessitat de copsar l’opinió de les famílies sobre la dinàmica escolar en aquest temps especial.
Per això es va bastir un breu formulari amb el qual es tingués una visió general de l’acollida i el grau de
satisfacció de les famílies amb l’actuació de l’escola. Aquest formulari ha substituït l’habitual enquesta
de satisfacció que es passava a les famílies a final de curs.
El nombre de respostes del formulari correspon al 43% de les famílies de l’escola (338) estant les
respostes molt repartides, ja que n’hi ha de tots els nivells.
Els resultats del formulari ens porten a aquestes interpretacions:


Cal estar molt satisfets de l’alt grau d’acceptació de l’actuació de l’escola durant el confinament
per part de les famílies, ja que tan sols un 4% de les que han respost el formulari n’està
descontent (valoracions amb 1 i 2).



Cal prendre nota que el mitjà preferit per les famílies per fer la comunicació durant el
confinament ha estat el correu electrònic, amb un 86% de valoracions entre 4 i 5. La clau ha estat
en l’obtenció des del principi d’una adreça operativa i l’adaptació de les famílies al costum de
tenir la seva safata d’entrada al dia, consultant-la habitualment, cosa que abans no passava.



La novetat de l’entorn virtual Moodle també ha estat ben valorada (74%) però ha patit de la
comprensible dificultat d’ús, quan ha calgut emprendre’l amb una formació accelerada i
imprevista, tant per part dels docents com per part de l’alumnat i les famílies.



Pel que fa al telèfon i a la videoconferència, les opinions es polaritzen més. L’ús d’aquests mitjans
ha estat més irregular en dependre de la iniciativa dels docents, en el primer cas, per haver de
fer ús del seu telèfon particular; i, en el segon, per dependre dels estils professi onals de cadascú.
En ambdós casos, pot haver-hi famílies que no han vist acomplertes les seves expectatives,
sense que es pugui retreure res als docents, que han acomplert la seva tasca amb els altres
mitjans al seu abast.



Les activitats transversals “Imatges des de casa” i “Reptes web” tenen al voltant del 70% de
valoracions positives però al voltant d’un 20% de famílies que les valoren amb un 3, valoració
intermèdia que pot significar que no la valora perquè no hi ha participat o se li ha passat per alt
la secció.

PERSPECTIVES DE FUTUR
Mantenir l’activitat escolar i el contacte amb famílies i alumnes durant el temps de confinament ha
suposat un repte majúscul per a tota la comunitat escolar, docents i famílies.
Com totes les crisis, aquesta ens ha servit per créixer com a comunitat escolar. No hi ha res
totalment negatiu i amb el confinament ha aflorat una cohesió entre docents i famílies que el
frenètic ritme diari no ens permetia copsar. També s’ha fet visible el grau d’implicació de cadascú en
la tasca comuna.
Sigui com sigui, cal expressar aquí l’agraïment als docents que han dedicat moltes més hores de les
que corresponien a la seva jornada laboral i han posat els seus mitjans personals (tècnics i
econòmics) perquè els seus alumnes i les seves famílies no se sentissin desatesos. També a les
famílies que s’han hagut d’esforçar per pujar el nivell de la seva interacció amb el seu fill/a, assumint
en part el rol del docent, i havent de bregar al mateix temps amb totes les altres dificultats que el
confinament els hagi pogut suposar.
Aquest temps de crisi ens deixa dinàmiques que ja no es perdran, com la comunicació a través del
correu electrònic, la utilització de l’entorn virtual Moodle, l’evidència per a docents i famílies de la
necessitat de comptar amb un dispositiu de connexió a casa, les reunions telemàtiques, etc.
Esperem que no calgui repetir un confinament tan estricte com el que hem viscut però, si es torna a
produir, estarem preparats, més forts i més cohesionats, sabent que l’escola estarà allà on estem
tots.

11. Annexes. Els necessaris per una bona comprensió i avaluació del Jurat dels Premis
12. TERMINI DE PRESENTACIÓ. De l’1 al 31 de juliol
Opcions de presentació:
 Si lliureu el treball a l'IMETpodeu adjuntar un CD, DVD o USB amb les fotografies, multimèdia,
presentacions o altres arxius. També els materials físics que ajudin a valorar l'activitat o
experiència.
 Si ho presenteu al webhttps://premisimet.tarragona.cat/ cal seleccionar la documentació mes
rellevant, per tal de no superar el límit de memòria previst per cada lloc de descàrrega i guardar
després de cada descàrrega de document annexat,per no perdre la informació lliurada.
En les dues opcions, cal que presentar aquesta FITXA en paper si ho feu en suport físic, o bé
adjuntant el document en el pent drive o CD o bé si presenteu l’experiència al web dels Premis
adjuntant-lo en el lloc corresponent Fitxa de dades, i Annexes: Fotos, .zip, altres... (màxim 5)
OBSERVACIÓ: A efectes dels drets d’imatge en relació a les imatges i vídeos que es presentin, si la
vostra experiència assoleix algun dels premis o accèssit, s'utilitzarà per difondre l'activitat al web
dels Premis o bé en presentacions dels Premis IMET. Preguem ens comuniqueu si hi ha alguna
limitació en relació a alguna de les imatges, per tal d’eliminar-la en les presentacions.
D'acord amb el que preveu la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, les dades personals proporcionades són tractades de forma confidencial i
s'incorporen als fitxers de titularitat de l'Ajuntament de Tarragona, amb l'única finalitat que la que
consta en aquest escrit. Així mateix, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cance l·lació i
oposició d'aquestes dades a través d'una sol·licitud degudament formalitzada als registres de
l'Ajuntament.
He llegit i accepto la política de privacitat de dades de l'Ajuntament de Tarragona.
He llegit i accepto les bases dels Premis IMET d'Educació Josep Vives Ciurana
Ajuntament de Tarragona – IMET Av. Ramón y Cajal 70 - 43005 Tarragona
Per a més informació podeu adreçar-vos al secretari del jurat dels premis:
Joan Martinez Manent jmartinezm@tarragona.cat 687 80 18 80

