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1 Introducció
L’Escola Pau Delclòs presenta la seva candidatura als IX Premis Josep Vives i Ciurana en la categoria
d’experiències transversals de centre, ja que hi ha participat tota la comunitat escolar, i a l’accèsit
Anna Mula Vicient, a les experiències escolars en confinament.

2 Descripció de l’experiència
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 marxar 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.

3 Context social / participació
L’escola aplega al voltant de 400 famílies de diferents nivells socioeconòmics, predominant els nivells
baixos. Segons els indicadors de la inspecció de l’any 2019, un 4% de l’alumnat és de nova
incorporació, un 37% és alumnat de nacionalitat estrangera i un 75% de l’alumnat gaudeix d’ajut de
menjador.
Un cop passats els primers quinze dies de confinament, es va veure que aquest duraria més del
previst i que calia preparar-se pel contacte virtual amb els infants i les famílies. Moltes adreces de
correu d’aquestes no estaven operatives i, d’altres, ni tan sols se’n tenia. Així doncs, es va demanar la
col·laboració voluntària dels docents per trucar les famílies i esbrinar les dades que necessitàvem:
telèfons, adreça de correu electrònic operativa i possibilitat de connectivitat (disposició
d’ordinador/tauleta, d’internet a casa i de telèfon mòbil amb internet). Calia fer-ho des de la
voluntarietat ja que el docent utilitzava els seus recursos personals per fer les trucades.
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Els “Àngels telefonistes”

El dia 26/03/20, 14 dies després del tancament de l’escola, es
creava el grup de whatsapp “Àngels telefonistes” format per
24 docents. Se’ls va repartir a cadascú un llistat amb la part
proporcional de famílies que els corresponia de les 400 de
l’escola, tenint en compte els germans que pertanyien a la
mateixa família. Així doncs, cada docent va haver de fer al
voltant de 16 trucades. Els docents anaven posant les dades
en un Drive compartit i, en qüestió de pocs dies però amb molt
d’esforç, vam tenir les adreces de correu operatives de la
pràctica totalitat de l’alumnat del centre i vam saber les seves
possibilitats de seguir el curs de manera virtual.
El resultat va ser que el 76% de l’alumnat disposava d’un
dispositiu (ordinador o tauleta) a casa i un 87% hi tenia internet. D’aquesta manera, vam poder
comunicar al Departament les necessitats de connectivitat del nostre alumnat.
Cal esmentar que apareixia un 2% amb el qual no s’havia pogut contactar i desconeixíem la seva
situació. Posteriorment, aquest percentatge s’ha reduït aproximadament a la meitat amb
comunicacions posteriors.

TORNAR
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Intervenció del Departament d’Educació i l’Ajuntament

El Departament d’Educació va demanar les dades de les famílies que no tenien connectivitat i, per
tant, tenien molta dificultat en seguir els aprenentatges. En un primer moment, aquesta demanda es
va circumscriure als que acabaven etapa, en el nostre cas 6è.
En poc lapse de temps es van fer arribar a l’alumnat de 6è de manera prioritària tres ordinadors
portàtils de la dotació de l’escola (1a onada). I, en posteriors comunicacions, es va esbrinar que hi
havia més alumnat a sisè sense dispositiu (2a onada). Però, per a aquests, ja no hi havia dispositius a
l’escola que acomplissin els requisits establerts pel Departament. Finalment, se’ns va demanar
l’alumnat sense dispositiu dels nivells de 3r a 5è (3a onada).
Els alumnes de les 2a i 3a onada havien de ser dotats amb tauletes fruit del conveni del Departament
amb l’Ajuntament. Aquests dispositius no han pogut estar disponibles per a l’alumnat a temps per
acabar el curs. El dia 15/07/20 han estat recollides pel centre al Complex Educatiu de Tarragona per
ser repartides entre l’alumnat receptor.

4 Objectius
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.).
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5 Continguts de l’experiència
La reinvenció de l’escola durant el confinament ha necessitat aplegar les accions al voltant de dos
gran 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 a mantenir la relació i la cohesió entre la comunitat escolar.
5.1 Comunicació
La comunicació amb la comunitat escolar s’ha fet a través del telèfon, correu electrònic, pàgina web i
entorn virtual Moodle.
5.1.1

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 (608 481 201) i dels telèfons particulars dels docents.
Des de l’escola s’han promogut les trucades massives a través de docents que s’han ofert voluntaris
en aquestes ocasions:


Contacte inicial per obtenir les dades de connectivitat (possessió d’ordinador/tauleta,
disposició d’internet a casa, disposició de mòbil amb internet) i les dades actualitzades de
contacte (números de telèfon i adreça electrònica operativa).



Distribució de targetes moneder. El dia 28 de març, l’Ajuntament va distribuir les targetes
moneder de les beques menjador presencialment. Va demanar ajut a l’escola per a la difusió
d’aquest lliurament i, posteriorment, per localitzar les famílies que no havien anat a recollir-la
avisant-los del nou lloc de recollida.



Convocatòria beques menjador 2020-21. Tot i que s’havia enviat un correu electrònic amb
tota la informació de la convocatòria i aquesta també s’havia penjat al lloc web, s’ha trucat a
totes les famílies que el curs passat gaudien de beca menjador perquè estiguessin al cas dels
terminis i presentessin la sol·licitud.

Tot l’equip docent ha utilitzat les trucades telefòniques personals a fi d’estar al costat de les famílies i
resoldre els dubtes que els sorgien sobre el funcionament digital, moltes vegades dirigint en directe
l’alumne/a en la intervenció sobre l’ordinador.

5.1.2

Correu electrònic

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.
5.1.2.1 Escola
A través del correu electrònic s’han fet aquestes tasques:
-

Tramesa de tasques setmanals abans de la posada en marxa del Moodle.

-

Enviament de les Newsletter de la pàgina web amb l’anunci puntual de les notícies.

-

Convocatòria i tramesa de documentació del procés de preinscripció i matrícula.

-

Convocatòria i tramesa de documentació de les beques menjador.
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A fi de facilitar la tasca d’administració i, gràcies al domini Google Suite, s’han creat adreces de correu
electrònic específiques per als diferents processos:
-

Preinscripció:

preinscripcio@escolapaudelclos.cat

-

Matrícula:

matricula@escolapaudelclos.cat

-

Beques menjador:

bequesmenjador@escolapaudelclos.cat

5.1.2.2 Mestres
Cada membre de l’equip de tutors/es s’ha creat un correu electrònic específic per al contacte amb les
famílies durant el confinament.
Per al curs 2020-21 es crearà un correu electrònic de comunicació amb les famílies per a cada docent
dins del domini de Google Suite de manera unificada amb aquesta estructura:
nomdeldocent@escolapaudelclos.cat.

5.1.3

Lloc web ( http://escolapaudelclos.cat )

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 pàgina, a fi d’estimular les
visites i que la pàgina realment fos un canal de comunicació actiu.
5.1.3.1 Notícies
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.
13/03/20


Suspensió de la Jornada de Portes Obertes prevista per al 14 de març de 2020.



Publicació de la “Instrucció sobre mesures preventives de protecció i organitzatives
d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Ocupació de Catalunya amb motiu del
coronavirus”.



Publicació de la “Carta dels SSTT d’Educació a Tarragona a les famílies”.

17/03/20


Publicació de les activitats de Telecangur: activitats matemàtiques per a 5è i 6è.
L’escola participa continuadament en els proves Cangur de matemàtiques organitzades per la
Societat Catalana de Matemàtiques. Suspeses per les circumstàncies, l’escola proposa la
participació en l’edició digital.



Publicació de les Activitats on-line de l’Editorial Vicens-Vives, que posa en obert tots els seus
recursos digitals. Suposa l’accés als llibres digitals de Medi social i Medi natural de l’alumnat
de primària.

18/03/20


Enllaç a Edu365, per facilitar la trobada de recursos educatius a les famílies.
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Publicació de la “Guia de gestió psicològica davant quarantenes per malalties infeccioses”,
editada pel Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.



Anunci i enllaç als continguts educatius a TV3 i Catalunya Ràdio.

21/03/20
L’escola desenvolupa des de fa 8 anys el projecte interdisciplinari d’apropiació emocional dels
monuments de Tarragona “Les arrels del present”. Cada nivell treballa un monument de Tarragona:
P3 – Avi Virgili; P4 – Monument als castellers; P5 – El Balcó del Mediterrani; 1r – L’Amfiteatre; 2n –
El Circ romà ; 3r – La Catedral; 4t – Les Muralles romanes; 5è – El Fòrum de la Colònia; 6è – El Fòrum
Provincial.
En el lloc web d’aquest projecte hi ha múltiples recursos per treballar el monument de manera virtual,
per tant, es va recordar a les famílies que el tenien a l’abast: Tingueu en compte “Les arrels del
present”!
24/03/20
El dia 12 de març tot l’alumnat va marxar cap a casa amb les tasques encomanades per a 15 dies (que
era el que es preveia al principi del confinament) en format paper i amb tots els llibres de text.
Malgrat això, vam considerar convenient publicar aquestes tasques al lloc web per si algun infant
havia perdut les recomanacions donades. Treballs encomanats el 12 de març.
En aquesta mateixa publicació es facilita a l’alumnat de 2n nivell la part del llibre de matemàtiques
Jump Math que estaven treballant, ja que no es van poder endur el llibre a casa.
Posteriorment s’aniran publicant les tasques encomanades setmanals (apartat 5.1.1.3) fins a la
posada en marxa del Moodle.
26/03/20
S’anuncia el repartiment de les Targetes moneder per part de l’Ajuntament. Les famílies rebien
d’aquesta manera l’import de la beca menjador del Consell Comarcal.
A banda, els “Àngels telefonistes” contacten amb les famílies per anunciar-los el repartiment i que no
es quedin sense la seva targeta.
01/04/20
Es publica l’enllaç als llibres digitals de Llengua Catalana i Llengua Castellana de l’editorial Edebé,
malgrat que tot l’alumnat se’ls va endur a casa el dia 12 de març.
04/04/20
S’emet un correu electrònic a totes les famílies de l’escola convidant-les a participar en un dels
projectes del confinament: “Imatges des de casa” (apartat 5.1.1.2) .
08/04/20
S’anuncia que la Xarxa wifi TGN_et_connecta restarà oberta perquè els escolars es puguin connectar
des de casa.
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08/04/20
S’emet una crida per correu electrònic a les famílies trametent una proposta del Departament
d’Educació. Es demana que els infants redactin Cartes amb cor dirigides a les persones malaltes dels
hospitals amb l’objectiu d’animar-les a una ràpida recuperació i donar les gràcies a tots els
professionals dels hospitals i residències.
17/04/20
Es publiquen Més lectures digitals: “El llop i la cabra” i “La processó de les rates”, corresponents al
monument “La Catedral”, del projecte “Les arrels del present” , i “La colla de Ponent i el cas Inviplast”.
30/04/20
S’envia per correu electrònic a les famílies el llibre digital “Comptacomptes”, Ed. Baula, corresponent
a P4 i P5 per a disposició de l’alumnat que no se’l va poder endur de l’escola.
01/05/20
El lloc web té un servei de Newsletter que remet un correu electrònic informant de cada nova
publicació. Com molts dels correus electrònics de les famílies han canviat després de l’actualització
inicial, se’ls remet un correu notificant-les que la seva adreça s’incorporarà a la base de dades
d’aquesta Newsletter perquè estiguin assabentats en tot moment de les noves publicacions.
20/05/20
S’anuncia la Reobertura de l’escola , amb tota la informació necessària per accedir-hi voluntàriament.
30/05/20
Es publica el Pla de reobertura de l’escola.

5.1.4

Entorn virtual Moodle-Eix

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.
En un principi, l’entorn Moodle estava preparat per a l’etapa primària, però existia la possibilitat
d’ampliar el seu ús a l’educació infantil. Consultat l’equip docent d’aquesta etapa, va decidir continuar
fent la tramesa de tasques mitjançant el correu electrònic.
Un cop decidida aquesta novetat, l’equip directiu es va posar a treballar en oferir una formació als
mestres que desconeixien les modalitats d’ús de l’entorn.
Vídeos sobre l’ús del Moodle
Tutorial ús del Moodle per a mestres
Tutorial recull possibles activitats amb Moodle
Tutorial valoració de les activitats al Moodle
Tutorial sobre les videotrobades al Moodle
8
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El Moodle-Eix es va posar en marxa el 27 d’abril de 2020. Durant dues setmanes (del 27 al 30 d’abril i
del 5 al 8 de maig) es van seguir penjant les tasques setmanals al lloc web, tot i que ja hi havia els
grups formats a l’entorn virtual i el docent es comunicava per allí directament amb el seu alumnat.
Es va enviar un tutorial a les famílies per correu electrònic a fi d’ajudar-los en la iniciació a l’ús de
l’entorn virtual. Posteriorment, l’atenció del tutor/a a les famílies tant per correu electrònic com per
telèfon va ser clau en el seu funcionament.
Tutorial ús del Moodle per a alumnat
Aproximadament deu dies després d’encetar l’ús del Moodle, es va fer un sondeig entre els docents
per esbrinar el grau d’utilització de l’entorn virtual per part dels infants i també del correu electrònic.
S’hi van trobar substancials diferències entre nivells apreciables molt bé en el gràfic. La utilització de
Moodle o correu no seguia un patró fix, donant-se el cas, per exemple, que a 1rB utilitzava l’entorn
virtual pràcticament un 70% de l’alumnat enfront d’un 39% a 1rA, o que a 4tB només utilitzava
Moodle un 24%. Cal tenir en compte també la variable de les habilitats del docent per moure’s
còmodament en un mitjà o en un altre ja que no cal oblidar la precipitació amb què s’havia fet
l’adopció de l’entorn virtual.

9
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5.2 Activitats
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’ensenyamentaprenentatge, com per augmentar la relació i la cohesió de la comunitat escolar.
5.2.1

Activitats per continuar el procés d’ensenyament-aprenentatge

Un cop el Departament d’Educació va emetre la consigna que el curs 2019-20 s’acabaria
telemàticament i que calia avançar el currículum, tot l’equip docent es va bolcar en reinventar les
seves estratègies perquè l’alumnat pogués avançar el màxim possible en els seus aprenentatges.
5.2.1.1 Tasques setmanals
27/03/20
Acaben els primers quinze dies de confinament i caduquen les tasques que es van encomanar als
infants el dia del tancament de l’escola. Es contacta amb els docents per correu electrònic i s’instaura
un sistema de tasques setmanals que es publiquen al lloc web i s’envien per correu electrònic a les
famílies.
Seguint el criteri de no emplenar el lloc web d’un batibull de recursos, es donen aquestes indicacions
als docents:
Es tracta de posar molt curtes, clares i concretes les coses que s'han de fer al llarg de la setmana vinent. Ara
no es tracta de facilitar als alumnes i famílies un seguit de recursos on es poden perdre. Sou vosaltres qui
seleccioneu una única opció i els l'encomaneu per a aquesta setmana. Heu de calcular bé que siguin poques
coses ben triades i factibles de fer en el temps estipulat. Tampoc cal que hi hagi contingut per a totes les
matèries. Podeu posar un treball que us hagi quedat per fer del projecte interdisciplinari, per exemple o
l'elaboració d'un diari dels cinc dies, el dibuix a escala d'un plànol de la seva habitació i la descripció, etc.
Utilitzeu la imaginació i el document adjunt.
El primer lliurament de tasques setmanals té lloc el 30/03/20. Amb aquesta publicació comencen un
seguit de notícies al web amb les tasques encomanades pels mestres, que sempre van acompanyades
d’una imatge destacada.
Per formar el bon gust de l’alumnat i donar un valor afegit al nostre lloc web, es va començar una
cerca d’obres d’art, en general pintures, que enriquissin aquestes publicacions.
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30 març
a3
d’abril

Mainadera llegint a
una nena petita
(1895).
Mary Cassatt

6 a 10
d’abril

Relleu en un
sarcòfag que
representa una
escola romana.
Segle II dC.
Tréveris.

14 a 17
d’abril

Feinejant a un
Scriptorium.
Il·lustració del
Llibre dels Jocs
d’ Alfons X (segle
XIII)

11
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Sant Jordi (1970)
Montserrat
Gudiol

POSADA EN MARXA DEL MOODLE
27 a 30
d’abril

Homework (1874).

5 a 8 de
maig

Young girl reading
(1960)

Winslow Homer

Palmer C. Hayden

12
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Playa de Valencia a
la luz de la mañana
(1908)
Joaquín Sorolla

TORNAR
El 5 de maig es va crear un document compartit a Drive, “Connexió i retorn tasques”, perquè els
docents enregistressin el tipus de connexió amb el seu alumnat i qualsevol incidència. També es va
demanar que l’anessin actualitzant en el moment de produir-se algun canvi. Així sempre es tenia una
visió actualitzada del grau de connexió dels infants i famílies i de la seva participació en les activitats
que els docents proposaven.

5.2.1.2 Trenta minuts diaris de lectura
L’escola desenvolupa des de fa 8 anys el projecte “Trenta minuts diaris de lectura” mitjançant el qual
tots els nivells de primària exerciten l’habilitat lectora i adquireixen el gust per la lectura.
A partir del confinament s’ha procurat mantenir encesa la flama de la lectura entre els nostres infants
mitjançant un seguit d’iniciatives:
21/03/20
Publicació del llibre digital “Les aventures de l’avi Maranya”, corresponent a 3r nivell.
Ran d’aquesta publicació va sorgir la iniciativa entre un grup d’alumnes de 3r de reproduir l’estona
dels “Trenta minuts diaris de lectura”, que generalment és en veu alta, mitjançant una
videoconferència. I es trobaven cada dia a les 13 h per llegir per torns aquest llibre.

Jana Vidal Castells – 3rB

Maria Castellet López – 3rB
13
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Així que vam conèixer aquesta iniciativa, vam penjar més llibres al lloc web perquè la poguessin
continuar. 17/04/20 Més lectures digitals.

5.2.1.3 Art Challenge
La mestra de Plàstica de 5è els va proposar un repte molt artístic que últimament ha estat molt
freqüentat.
Es tractava de prendre com a referència un quadre famós i reinterpretar-lo cadascú a la seva manera:
maquillant-se, disfressant-se, fent servir objectes, animals, etc. Qualsevol recurs era vàlid per
aconseguir que la fotografia s’assemblés a l’obra original o l’evoqués.
L’activitat servia per analitzar a fons una obra d’art, ja que calia observar bé els seus components i les
relacions espacials que hi havia entre ells. A banda, tenia el valor afegit de necessitar la col·laboració
de tota la família per aconseguir la fita cercada.
Tothom, infants i família, s’ho va passar de primera elaborant aquest treball, com es pot veure en el
vídeo adjunt (cliqueu damunt per veure’l).

https://youtu.be/j3AWpodJ-cM

5.2.2

Activitats de relació i cohesió
5.2.2.1 Imatges des de casa
Es va crear un apartat al lloc web on anar penjant les
imatges i vídeos que ens 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 porta el nom,
cognoms i nivell de l’infant.
Seguint la línia general de formar el gust artístic de
l’alumnat amb l’exposició continuada a obres d’art,
l’encapçalament dels apartats està il·lustrat amb una
obra d’art que hi fa referència.
(Cliqueu damunt de les imatges per veure l’apartat al lloc web).
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Composició en vermell, groc, blau i negre (1921).
Piet Mondrian

Anna Jornet Miguel P5B. De càmping a l'habitació

Inas Kassemy P3B

Lluna Callau Vallès. P5A

Manel Civit Borràs. P3B
15
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Contes clàssics per sempre
Marta Chicote (il·lustradora)

Rosa Mª Masià Paradís. Tutora 1rA

Rosa Mª Masià Paradís. Tutora 1r A

Naira Lleget Alberti. 3rB

E. M. A. 5è A
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Il·lustració de Mercè Llimona
3 de maig: dia de la mare

https://youtu.be/y4FCd4wYC_g

Sofía Luis Leyva (3r B)

Diego (P4) i Ivanna Juliette Quintero Mieres (1r B)

Diego (P4) i Ivanna Juliette Quintero Mieres (1r B)

Diego (P4) i Ivanna Juliette Quintero Mieres (1r B)
17
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Spring Blessings in Eleusis
Sara Catena

Anna Jornet Miguel (P5B)

Dibuix de la cançó “Tinc un arbre amic”. Magí Mazars Castells (P4A)

Iris Marín Toledano (P3A)

Paola Peña Cabistany (P3B)
18
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Àmfora panatenaica (333 aC)

https://youtu.be/fS_Ycrj3JxM

Cursa de llaunes. Samuel Felipe (1rA) i Sophia (3rA)
Rodríguez Aldana

David Nogués Garófano. Tutor de 6èA

https://youtu.be/hxeM6tY2Ekk

Pau Martorell Rico. 5èB

Sophia Cabrera Jiménez. P3B
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Dibuix de plànols sobre l’elevació d’aigua
(1480-82)
Leonardo Da Vinci

Anna Jornet Miguel. P5B

Magí Mazard Castells P4A i Jana Vidal Castells 3rB

Laura Sophia (3rA) i Samuel Felipe (1rA) Rodríguez Aldana.

Martina Gilabert López. P5B
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La masia (1921-22)
Joan Miró

Iris Marín Toledano. P3A

Plantant enciams. Pau Martorell Rico. 5èA.

Magí Mazard Castells. P4A

Marcel Beltrán Jané. P3B
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Libros de Ajedrez, dados y tablas
(s. XIII).
Alfonso X el Sabio

Cristina Moll Vargas. Tutora de P5A

Lluna Callau Vallès. P5B

Mikhail Maroshkin. 1r A

Mireia Estivill. Co-tutora de P5B
22
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La puntaire (1669)
Johannes Vermeer

E. M. A. R. 5è A

Joana Robert Cardona. Voluntària “Més enllà dels llibres”

Mª Mercè Moreno Pozo. Voluntària LECXIT

Martina Llop Recha. 5èA
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Boys Club Mural (1987)
Nova York
Keith Haring

Alicia Mellakhi. P3B

Eva Alejos Montijano. 3rB

Júlia Navarro García. Voluntària LECXIT

Rita Corbella Sanromà. 5èB
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Portada lloc web
http://escolapaudelclos.cat/lesarrelsdelpresent/

Monument als Castellers. Anastàsia Gómez Jorge. P4B

L’Avi Virgili. Alícia Mellakhi. P3B

El Balcó del Mediterrani. Anna Jornet. P5B

El Fòrum de la colònia. Rita Corbella Sanromà. 5èB
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Anaïs Llagostera Pago. P3A

Blau Gallén Pascual. P5B

Jingwen Chen. 3r A

Manar El Boujdani. 2n B
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Puppy (1992)
Jeff Koons

Sybilla Quigley Cortina. 4tA

Sybilla Quigley Cortina. 4tA

Sybilla Quigley Cortina. 4tA

Sybilla Quigley Cortina. 4tA
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Mandolina y guitarra (1924)
Pablo Ruiz Picasso

Elsa Fernández Sales. 2n B

Jana Vidal Castells. 3r B

Pau Martorell Rico. 5è B

Pau Martorell Rico. 5è B.
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Monet pintant al seu jardí d’Argenteuil
(1873)
Pierre Auguste Renoir

Anaïs (P3B) i Arianne (5èA) Llagostera Pago

Martina Llop Recha. 5è A

Sophia Cabrera Jiménez. P3B

Mariona Peñalver Peris. P3B
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El cargol (1964)
Josep Carner

Anna Jornet Miguel. P5B

Laura Sophia Rodríguez Aldana 3rA

E. M. A. M. 5èA

Rosa Mª Masià Paradís. Tutora de 1rA
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Vieja friendo huevos (1618)
Diego Velázquez

Alba Calleja Ruiz. Tutora de P4A

Bianca Ghayle Dayag Resurrección 2nA

Zoe García Balosell. Cap d'estudis. Pop a la gallega

Cèlia Marco Abellà. P5B
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Sant Jordi (1970)
Montserrat Gudiol

Anne Gutiérrez Estívaris. 1rA

Carlos (3rA) i Anastàsia (P4B) Gómez Jorge

Mireia Benaiges Trenchs. Secretària

Marcel Beltran Gené P3B
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Sant Jordi a casa
Cristina Bailach (disseny)

Bianca Ghayle Dayag Resurección 2nA

Santiago Bailach Miró (tutor de 5èA)

Sophia Cabrera Jiménez P3B

Xènia Puig Baqués. Voluntària LECXIT
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Carro de triomf romà.
Edat imperial.

Repte pictòric

Jana Vidal Castells. 3rB

Sofia Buesa Grasa. 3rB
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Títols de l'obra i autors de les imatges dels apartats

Pau Martorell Rico. 5èA

Maria Tur Massanet. Mestra de música
Al tot per la part

Raül Carrillo González. Ex alumne de l’escola.

Vicenç Cañón Verdasco. Mestre de teatre.
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TORNAR
L’apartat que ha rebut més aportacions, com era d’esperar, és el de la celebració de Sant Jordi. El
segueixen les “Receptes de cuina” i les “Manualitats”, activitats a què s’han dedicat moltes famílies
durant el confinament. També han rebut força aportacions els apartats de “Dibuixos” i “Experiments”,
aquest últim molt fomentat per les tasques setmanals emeses des de l’Aula de ciències.
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5.2.2.2 Reptes web
Periòdicament, s’han anat 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.
13/04/20
Es llança per correu electrònic el repte d’esbrinar títol i autor de les imatges d’encapçalament de les
diferents categories de l’apartat “Imatges des de casa”. Es publica el nom dels infants que han enviat
les respostes encertades en l’apartat “Encertants”.

Benvolgudes famílies,
Us convidem a participar en un joc. Com sabeu, davant el confinament hem encetat un apartat al lloc web
que es diu "Imatges des de casa" http://escolapaudelclos.cat/imatges-des-de-casa/. En el web, alguns
apartats tenen una obra d'art en l'encapçalament (experiments - hort - esport - lectura - música - labors pintura - jocs de taula - receptes de cuina - altres). Us reptem que ens digueu el nom de l'obra i l'autor/a (si es
coneix) de 5 obres, com a mínim. En un apartat especial anirem publicant els noms dels/de les encertants i,
més endavant, publicarem les solucions. Ànims! Jugueu tota la família!"
Us engresquem a participar-hi vosaltres també de la mateixa manera que ja ho feu enviant imatges. Vinga!
Qui encertarà, no el mínim de 5, sinó les 10 imatges?

27/04/20
Al tot per la part

Conjuminant dues línies d’acció de l’escola, la lectura i l’art, es planteja un nou repte. Donat un petit
fragment d’una pintura, cal dir el títol de l’obra i l’autor/a. Per optar a “nota”, cal enviar una imatge de
l’obra completa amb el petit detall encerclat.
El nom dels encertants es publica en l’apartat “Encertants” d’”Imatges des de casa”.
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30/04/20
Un nou repte pictòric

Es proposa un nou repte unint de nou lectura i art. Ara no es proposa cercar títol i autor/a d’una obra
artística sinó a l’inrevés. Donats el títol i autor/a, cal cercar la imatge.
Es proposen tres nivells de dificultat:


Prudents: triar una de les pintures i enviar la seva imatge i el perquè de l’elecció.



Valents/es: esbrinar l’any de realització de les obres i ordenació cronològica.



Temeraris/àries: bastir una taula amb totes les dades (any, títol, autor/a) que inclogui les
imatges i enviar-la en format PDF.

Per fer-ho complet, cal esmentar també el títol i autor de l’obra que il·lustra l’entrada.
Com en ocasions anteriors, els noms dels encertants figuren en la categoria “Encertants” de l’apartat
“Imatges des de casa”.
TORNAR
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5.2.2.3 Sant Jordi
La celebració de Sant Jordi aglutina molts dels esforços dels docents durant el confinament a fi
d’oferir als infants maneres alternatives de celebrar-lo.
16/04/20
Falta poc per Sant Jordi!
Es fa una crida a tota la comunitat escolar a rebuscar pels armaris confinats i vestir-se de cavaller o de
princesa, enviant fotografies o vídeos.
Tot el material enviat es penja a la categoria “Sant Jordi” de les “Imatges des de casa”.
S’envien moltes fotografies i aquests magnífics vídeos:

https://youtu.be/YIvvvSeyGSM

https://youtu.be/p8cvtubrsDc

https://www.youtube.com/watch?v=xELezZ7xJGU&feature=emb_logo
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=GPgmELVbV6s&feature=emb_logo

https://youtu.be/fExxO-A6LdA

20/04/20
Per Sant Jordi...balla!!!
Alguns docents del claustre s’engresquen i proposen que cadascú, infants i/o adults, es filmi a casa
ballant una coreografia prefixada per editar un vídeo conjunt celebrant la festa ni que sigui d’una
altra manera.
23/04/20
Sant Jordi a casa
El dia de Sant Jordi publiquem un
cartell perquè tothom qui vulgui el
pengi al balcó, finestra, terrassa, etc.
per evidenciar que pertany a la família
del Pau Delclòs. Es demana que enviïn
la fotografia
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25/04/20
El repte de Sant Jordi

Les mestres de música, en les tasques setmanals, també havien llençant un repte als infants per
celebrar Sant Jordi. Els havien facilitat la partitura d’una cançó i una coreografia per acompanyar-la.
Amb la resposta dels infants i les famílies, el mestre de teatre, Vicenç Cañón, va elaborar un preciós
vídeo.
27/04/20
Alumnes i mestres ballen per Sant Jordi

Com a resultat de la crida del 20 d’abril, es publica el vídeo “Alumnes i mestres ballen per Sant Jordi”
on diferents membres de la comunitat escolar planten cara al confinament amb la seva alegria.
Es va aprofitar per enviar un missatge a les famílies en aquesta festa tan assenyalada a Catalunya
quan ja es portava mes i mig de confinament.
Totes les crisis serveixen per créixer. Amb el confinament hem après que la nostra escola no està on ens
pensàvem, a Méndez Núñez 14, sinó que és quelcom immaterial i viu, enfortit per lligams invisibles entre els
seus membres. L’Escola Pau Delclòs segueix oberta i en marxa perquè no depèn d’un lloc físic. Així ho
demostren aquests nens i nenes, dones i homes, que han volgut fer arribar als altres una guspira d’il·lusió i
d’esperança. Moltes gràcies a tothom que l’ha fet possible!

41

Candidatura IX Premis Josep Vives i Ciurana 2020

Escola Pau Delclòs

04/05/20
Teatre a 5è: l’audio-vídeo de Sant Jordi

El dia de Sant Jordi d'enguany, els nens i les nenes de 5è havien de representar la llegenda de Sant
Jordi al pati de l'escola. Malauradament, no va poder ser. Però el professor de teatre, Vicenç Cañón,
no es va resignar i va editar aquest magnífic vídeo amb les veus dels actors i actrius infantils
enregistrades prèviament.

5.2.2.4 La revista de l’escola 2020

23/06/20
S’envia un correu a les famílies amb l’edició digital de la revista anual de l’escola i es publica al lloc
web. El fil conductor d’enguany ha estat “Què m’ha deixat de positiu el confinament?”. Tots els infants
de l’escola hi han fet la seva aportació.
Els altres anys es prenien unes imatges de grup que transformaven la revista en una memòria anual
de l’alumnat i del professorat. Com enguany no ha pogut ser, es va demanar a tothom, mestres i
alumnat, que aportés una fotografia mida carnet per confegir les orles de tots els grups. El resultat va
estar una revista atípica, ja que sempre s’editava en format paper, però potser la més viscuda de
totes.
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6 Metodologia
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:
6.1

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.
6.2

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”.
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7 Avaluació: indicadors i procediment
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.
15/06/20
S’envia un formulari a les famílies per copsar el seu grau de satisfacció amb l’actuació de l’escola
durant el confinament que dóna els següents resultats:

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.

La puntuació de la satisfacció general amb les actuacions de l’escola durant el confinament frega el
82% de famílies que la puntuen amb un 4 (32%) o un 5 (50%)
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Pel que fa a les activitats més ben valorades, destaquen amb diferència l’ús del correu electrònic i el
del Moodle. Segueixen el contacte telefònic i la videoconferència, en el marc de les relacions amb els
docents.
Pel que fa a les activitats endegades des de la pàgina web, la més ben valorada és “Imatges des de
casa”, en la qual va participar un bon nombre de famílies.

L’ús del Moodle assoleix prop d’un 74% de satisfacció (puntuació entre 4 i 5). Hi ha un 19% que no es
manifesten en pro ni en contra, potser perquè en el seu nivell no ha tingut un ús tan intensiu o perquè
l’alumne/a pertany a Educació Infantil, que no l’ha utilitzat.
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La satisfacció amb l’ús del correu electrònic és clarament més unànime que amb l’ús del Moodle, ja
que el total de puntuacions positives és del 86% i, d’aquest, un 62% li atorga la màxima puntuació (5).

Els resultats del grau de satisfacció amb el contacte telefònic són més dispersos, ja que al voltant d’un
70% li atorga una valoració positiva (entre 4 i 5), però un 16% no es decanta en cap sentit i un
significatiu 10% li atorga la mínima puntuació.
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La videoconferència també té unes valoracions positives similars al contacte telefònic, un 71%.

Les “Imatges des de casa” assoleix una valoració positiva del 70%, amb un 21% que roman neutral,
potser perquè no hi va participar.
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Els “Reptes web” són valorats positivament de manera similar a les “Imatges des de casa”, amb un
73% entre 4 i 5.

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 professionals
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.
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8 Conclusió
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;
perquè de la crisi n’aprenem, ens reinventem i en sortim més forts, ja que, tot i que no som
superherois, sí que tenim uns poders únics perquè som mestres.
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