
 

 

 

 

Presentació 

A principi de curs, vam sol·licitar la col·laboració de les escoles per participar en un estudi de La Fundació SM 
sobre com han viscut el confinament docents i alumnes.  

Després de la recollida de les dades i l’anàlisi realitzat, Cruïlla i la Fundació SM, a través del seu Institut 
d’Avaluació IDEA, ha elaborat el projecte Volvemos a clase per donar a conèixer als centres la situació 
socioemocional davant l’aprenentatge a dist+ancia de l’alumnat i del professorat en tornar a les aules després 
del periòde de confinament.  

Agraïm la col·laboració de les escoles que van facilitar les dades i el proper 28 de gener, a les 17.30 hores, 
farem presentació virtual dels resultats obtinguts. 
 

              A qui s’adreça 

Sessió adreçada a escoles interessades a conèixer l’impacte que ha tingut la situació pandèmica derivada de 

la COVID-19 en la tasca educativa i accions que se’n deriven en el nou context. 

Objectius  

• Conèixer la participació general de l’estudi 

• Focalitzar en l’analisi la xarxa de centres de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya 

• Comparar els resultats dels centres de la FECC amb els de la resta de l’Estat espanyol 

• Proposta de línies d’acció 

Continguts 

L’estudi analitza cinc dimensions: 
1) Condicions personals i socials per a l’aprenentatge i l’ensenyament durant el confinament 
2) Situació sòcio-emocional en aquest temps 
3) Valoració de l’aprenentatge i l’ensenyament durant el confinament 
4) Situació sòcio-emocional en tornar al centre. 
5) Actitud davant l’aprenentatge i l’ensenyament a la tornada al centre. 
 

 

Ponent 

Álvaro Marchesi, catedràtic emèrit de Psicologia de la Universitat Complutense de Madrid. Coordinador del 
projecte.  

Data i horari de la sessió informativa 

La presentació tindrà lloc virtualment el dijous 28 de gener des de les 17.30h fins a les 19h 

 
 

 

                           Barcelona, 28 de gener de 2021 
                                                                                                                                                         Codi de la presentació: J2102.01 

Presentació virtual Resultats i anàlisi de l’estudi  
Volvemos a clase: impacte del confinament a l’educació 

Fundació Escola Cristiana de Catalunya 



 

 

 

 

 

Inscripció 

Tot i que aquesta presentació és gratuïta, és imprescindible fer la inscripció a través de la nostra  pàgina 
web http://blogs.escolacristiana.org/formacio/llistat-de-cursos/ o directament des d’aquest enllaç:   

INSCRIPCIÓ  sessió informativa 28/01/2021 

El mateix dia de la sessió rebreu per correu electrònic l’enllaç d’accés. 
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