Palma de Mallorca, 8 de setembre de 2020

Estimats pares, mare i/o educadors:
Vos informam dels canvis establerts dins l’escenari B dins el pla de contingència
presentat per l’escola i aprovat per Inspecció Educativa. El pla de contingència
que vos vam enviar ha tingut que ser modificat seguint les instruccions dictades
per la Conselleria d’Educació atenent i prioritzant davant tot els criteris sanitaris
i de seguretat derivats de la pandèmia del COVID.
Aquesta normativa amb la que començarem el curs escolar 2020/2021 pot anar
canviant dia a dia en funció de les instruccions dictades per les Conselleries de
Sanitat i Educació. Tots aquests canvis han estat autoritzats dia 8 de setembre
per Inspecció educativa seguint la seva normativa (l’escola no inventa cap
normativa).
Degut a que la dotació addicional per part de la Conselleria és clarament
insuficient per cobrir tota la nova estructura i seguint la consigna donada per
part de la Conselleria i d’ Inspecció educativa els grups escolars queden de la
següent manera:

Ed. Infantil: es desdoblarà 5anys en dues aules ja que són 25 alumnes. Els altres
cursos es converteixen en grups estables de convivència.

Ed. Primària:

1r-2n EP: Es crearan 3 grups, un d’ells mixte. Els objectius i les
competències són pràcticament iguals. Seran grups reduïts on els
alumnes de 1r i 2n seran atesos segons les seves necessitats i

capacitats. El grup mixte serà atès apart del tutor/a per un altre
mestre.

3r-4t EP: Es crearan 3 grups, un d’ells mixte. Els objectius i les
competències que han de saber els alumnes són pràcticament
iguals. Seran grups reduïts on els alumnes de 3r i 4t seran atesos
segons les seves necessitats i capacitats. El grup mixte serà atès
apart del tutor/a per un altre mestre.

5è-6è EP: Es desdoblen en dos grups cada curs.

Ed. Secundària:

1r ESO: Degut als espais disponibles i incapacitat per col·locar tot el
grup dins una aula, Inspecció educativa ens ha aprovat la
semipresencialitat a aquest curs. Es faran dos grups A i B, un grup
assistirà una setmana dilluns, dimecres i divendres i l’altre els
dimarts i dijous. A la setmana següent serà a l’inrevés. Els alumnes
que estan a casa seva han de seguir en directe les classes que fan
els professors. Es passarà llista per a tothom. Vos farem arribar un
decàleg amb la informació.

2n-3r-4t ESO: Es crearan dos grups de cada curs amb la modalitat de
semipresencialitat. Un grup assistirà una setmana dilluns, dimecres
i divendres i l’altre els dimarts i dijous. A la setmana següent serà a
l’inrevés. Els alumnes que estan a casa seva han de seguir en directe

les classes que fan els professors. Es passarà llista per a tothom. Vos
farem arribar un decàleg amb la informació.

Inici de curs:

La normativa actual ens fa fer escalonada les entrades i sortides durant tot l’any
a aquells cursos on no s’empren les màscares.
Pel primer dia de curs es començarà seguint les pautes sanitàries de no
començar tota l’escola alhora:

DIA 10 DE SETEMBRE:
Comença tot infantil i 1r i 2n de primària

DIA 11 DE SETEMBRE:
Comença 3r a 6è de primària

DIA 14 DE SETEMBRE:
Comença tot primer d’ESO
8h a 10:30h: Presencialment comencen tots els grups A de 1r, 2n, 3r i 4t.
11h a 13:30h: Presencialment tots els grups B de 1r, 2n, 3r i 4t.

Dimecres 9 de setembre sortiran publicats per plataforma els components de
cada grup.

Hores i llocs d’entrades i sortides
Amb l’escenari que tenim aprovat i tal com va ésser presentat aquests anys a les
diferents matriculacions.
SETEMBRE i JUNY: De 9 a 14h o fins les 14:30 a ESO

OCTUBRE a MAIG: L’ equip directiu de l’escola ha traslladat al Patronat de la
fundació la seva preocupació en aquests moments del COVID. El Patronat de la
fundació és qui ha de decidir prolongar l’horari amb jornada contínua de
setembre. De moment a Octubre es segueix amb horari de dematí i horabaixa a
Infantil i Primària. Si es canviés, seria el mateix que setembre i juny. Durant el
mes de setembre vos informarem.

REUNIONS D’ INICI DE CURS:
• En aquestes reunions els tutors/es vos informaran de tots aquestes
aspectes.
• Les reunions per tema COVID seran totes telemàtiques. Dia 8 dematí es
publicaran els enllaços a la plana web, plataforma i xarxes socials.
• Sabem que hi ha famílies que els hi coincideix qualque reunió, gràcies per
la seva comprensió amb l’organització en aquests moments d’incertesa.
Vos recomanam que elegiu una d’elles i després el tutor/a es posarà en
contacte amb vosaltres per tractar temes més concrets del curs.

NORMATIVA OBLIGATÒRIA:
• Els alumnes des de primer de primària fins a 4t d’ ESO han de dur
obligatòriament la màscara a tot el recinte escolar i en tot moment. No es
pot entrar a l’escola sense ella. En el cas d’educació infantil és opcional.

• Els pares, mares, educadors no poden accedir a l’escola si no tenen cap cita
prèvia: ja sigui per temes de secretaria, de compra uniformitat i/o tutories
o a l’inici i sortides de les classes.
• L’escola obrirà les portes a l’hora que cada grup ha d’entrar, els alumnes
no poden entrar a l’escola fins l’hora d’inici.
• Els alumnes es rentaran les mans cinc pics al dia.
• No està permès dur dessuadores (sudaderas) que no siguin les d’educació
física els dies que toca.
• Es pot dur un abric, jaqueta oficial, etc.
• No es podrà dur combinats la uniformitat antiga amb la nova.

RECORDAU QUE ELS ALUMNES NO PODEN ASSISTIR A CLASSE si presenten:
- Febre superior als 37’ºC
- Diarrees.
- Vòmits.
- Polls.
- Lesions bucals i infeccioses.
- Dificultats respiratòries.
- Erupcions a la pell infeccioses.
- Pigota.
- Xarampió.
- Rosa.
- Hepatitis A.
- Herpes.
- Paràsits intestinals (cucs).
- Muguet (plaques blanques a la boca).
- Conjuntivitis.
- Otitis infeccioses.

- Qualsevol altre malaltia infecciosa no anomenada anteriorment, que pugui
posar en perill la salut dels membres de l’escoleta.
- Sobretot si ha estat en contacte amb qualque persona que ha donat positiu
o sospita de tenir COVID-19.
TOTA LA INFORMACIÓ COMPLETA D’HORARIS, D’UBICACIÓ, GRUPS MIXTES,
NORMATIVA COVID, ETC., ES DETALLARÀ A LES REUNIONS D’INICI DE CURS.
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