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COMUNICAT 01
Curs 2020-2021

Benvolgudes famílies,
Arriba setembre i, un any més, ens trobem en l’inici d’un nou curs escolar. En primer lloc,
ens agradaria donar-vos la benvinguda al curs 20-21. Un curs marcat per la incertesa de tots
els membres de la comunitat educativa donada la situació actual. Tant l’equip directiu com
el claustre de les diferents etapes així com el PAS treballem durant els darrers mesos per
dissenyar un curs el més segur possible, sempre seguint les instruccions que es van
publicant.
El present comunicat té la intenció d’explicar d’una manera més propera, tota la informació
necessària pel començament de curs. No obstant, en les reunions de cada tutoria
s’ampliaran i s’especificaran a totes les famílies totes aquestes instruccions, el començament
de curs i el funcionament del dia a dia de l’escola durant aquest curs.
A falta de les instruccions oficials de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, el
passat dijous dia 27 d’agost ens comunicaven a tots els centres escolars que començaríem
el curs dins l’escenari B. És per això que el pla de contingència de centre s’ha hagut de
modificar i adaptar a la nova realitat en la que ens trobem. Després d’un gran esforç per part
del claustre, hem aconseguit que totes les etapes puguin començar el curs de manera
presencial. Tot i així, aquesta realitat es podria veure afectada per unes mesures sanitàries
més restrictives o per l’augment de ràtios, cosa que afectaria als grups de 2n i 4t d’ESO els
quals haurien de ser semipresencials en dies alterns. Ara bé, a dia d’avui, tot l’alumnat podrà
assistir tots els dies al centre.
Per posar en marxa l’escenari B, s’han adaptat espais, s’han modificat d’altres i s’han creat
nous grups per tal d’adaptar-nos a les instruccions d’aquest escenari.

Reunions d’inici de curs
Escoleta
Ed. Infantil

P1, P1,5 i P2
P3, P4 i P5

2 de setembre
2 de setembre

19 hores
20 hores

Ed. Primària
Ed. Primària

1r, 2n i 3r
4t, 5è i 6è

3 de setembre
3 de setembre

19 hores
20 hores

ESO
ESO

1r i 2n
3r i 4t

4 de setembre
4 de setembre

19 hores
20 hores

Les reunions es desenvoluparan de manera telemàtica a la plataforma educativa
#Lasalleencasa. Al link https://etxean.eus/mao/ hauran d’anar a l’etapa corresponent i cercar
al tutor/a. Per accedir a la reunió hauran de clicar a la icona del tutor/a. La contrasenya per
accedir al centre és mao.
Els tutors es posaran en contacte amb les famílies per comunicar-los a quin grup pertanyen.
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Començament de classes
Escoleta
Ed. Infantil
Ed. Infantil

P1, P1,5 i P2
P3
P4 i P5

10 de setembre
10 de setembre
10 de setembre

Adaptació
Adaptació
8:30 hores

Ed. Primària
Ed. Primària

1r, 2n i 3r
4t, 5è i 6è

11 de setembre
14 de setembre

8:30 hores
8:30 hores

ESO
ESO

1r i 2n
3r i 4t

15 de setembre
16 de setembre

8:00 hores
8:00 hores

Horaris
Degut a la situació excepcional i a l’escenari on ens trobem, hi ha lleugeres modificacions a
les entrades i sortides per tal d’esglaonar les aglomeracions.

Setembre i juny
Escoleta i Infantil
De 8:30 a 13:30 hores de dilluns a divendres
Educació Primària
De 8:30 a 13:30 hores de dilluns a divendres
ESO
De 8:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres

D’octubre a maig
Escoleta i Infantil
Matins de 9:00 a 12:24 hores de dilluns a dijous
Capvespres de 15:00 a 17:00 hores de dilluns a dijous
(els divendres no hi ha classe al capvespre)
Educació Primària
Matins de 9:00 a 12:24 hores de dilluns a dijous
Capvespres de 15:00 a 17:00 hores de dilluns a dijous
(els divendres no hi ha classe al capvespre)
1r i 2n d’ESO
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 8:00 a 13:00 hores i dimecres de 8:00 a 14:00 hores
Dimarts i dijous de 15:00 a 17:00 hores
3r i 4t d’ESO
De 8:00 a 14:00 hores de dilluns a divendres
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Entrades i sortides
Educació Infantil 1r cicle - Escoleta
L’alumnat d’escoleta tindrà un marge de 30 minuts per entrar a l’escola. També és important
seguir els horaris establerts per l’adaptació dels infants que les tutores els hi comunicaran a
les reunions d’inici de curs.

Educació Infantil 2n cicle
Els horaris d’entrada dels dies 10 i 11 de setembre seran els següents:
Entrada
Sortida

4t d’Educació Infantil 5è d’Educació Infantil
8:50 hores
Horaris d’adaptació
per grups
13:15 hores

6è d’Educació Infantil
9:10 hores
13:30 hores

A partir del dilluns dia 14 de setembre tot l’alumnat d’Educació Infantil disposarà de un marge
de 30 minuts per entrar a classe. (de 8:30-9:00 hores el mes de setembre i de 9:00-9:30
hores d’octubre a maig). D’aquesta manera es podrà adaptar a l’horari d’entrada de la resta
de germans d’altres etapes.
Les famílies d’Educació Infantil seran les úniques que poden accedir a les instal·lacions del
centre per acompanyar els seus fills/es. S’hauran de seguir les indicacions i el recorregut a
seguir a les entrades i sortides.
Entrades: entrada per la porta del pati de Primària i sortida per la porta del jardí.
Recollida: entrada per la porta del jardí i sortida pel pati de Primària.

Educació Primària 1r cicle (1r, 2n i 3r)
Els horaris d’entrada i sortida durant el mes de setembre de l’alumnat de primer cicle
d’Educació Primària seran els següents:
Entrada
Sortida

1r d’Educació Primària
9:00 hores
13:30 hores

2n d’Educació Primària
8:45 hores
13:15 hores

3r d’educació Primària
8:30 hores
13:00 hores

La zona d’entrades i sortides serà pel carrer Vassallo. Les portes grans romandran obertes
i les famílies podran accedir fins a la pista blava de bàsquet.

Educació Primària 2n cicle (4t, 5è i 6è)
Els horaris d’entrada i sortida durant el mes de setembre de l’alumnat de segon cicle
d’Educació Primària seran els següents:
Entrada
Sortida

4t d’Educació Primària
9:00 hores
13:30 hores

5è d’Educació Primària
8:45 hores
13:15 hores

6è d’educació Primària
8:30 hores
13:00 hores

La zona d’entrades i sortides d’aquest alumnat serà pel pàrquing de Camí de Baix de
Llucmeçanes.
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ESO
Els horaris d’entrada i sortida durant el mes de setembre dels alumnes d’Educació
Secundària de seran els següents:
Entrada
Sortida

1r d’ESO
8:15 hores
14:00 hores

2n d’ESO
8:10 hores
13:55 hores

3r d’ESO
8:05 hores
13:50 hores

4t d’ESO
8:00 hores
13:45 hores

Els alumnes d’ESO podran entrar i sortir per les dues portes d’accés, tant la de Vassallo com
la del pàrquing de Camí de Baix i pujaran a les aules per l’escala assignada: els grups de 1r
i 3r per l’escala pròxima a secretaria i els grups de 2n i 4t per l’escala del camp de futbol 7.

Per la seguretat de la nostra comunitat educativa, és molt important
recordar que no es podrà romandre en els patis o espais comuns fora
d’horari lectiu. L’alumnat haurà d’arribar puntual a l’escola i entrar per
la porta corresponent al seu curs.

SERVEIS
El servei de menjador escolar començarà a funcionar el dia 10 de setembre.
L’alumnat d’educació infantil dinarà a les seves aules amb el/la seu/seva educador/a
corresponent. Després de dinar, tant l’alumnat d’Escoleta com els de P3 descansaran també
a les seves aules. La resta d’alumnat d’Infantil romandrà en els seus patis amb el/la seu/seva
educador/a corresponent, o a les aules els dies que la climatologia no ho permeti. El/la
educador/a de cada grup estable romandrà amb el mateix grup durant tot el migdia.
El menjador de l’alumnat a partir d’Educació Primària i ESO s’organitzarà per torns de grups
estables. Tindran educadors/es assignats/des a cada grup que vetllaran per la seva
seguretat i vigilància.
Quant al servei d’escola matinera d’Educació Infantil, tant l’equip directiu com l’AMPA estan
intentant dissenyar el seu funcionament per continuar amb aquest servei. S’informarà en
futurs comunicats.
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Organització general del centre
Donada la situació, s’ha hagut d’analitzar de manera detallada les ràtios dels grups així com
els m2 dels espais. És per això que s’ha modificat, en alguns casos, la distribució d’aules i
alumnat. A continuació, especifiquem les tutories per tal d’accedir a la sala corresponent de
#Lasalleencasa el dia de la reunió de famílies.

Educació Infantil 1r cicle - Escoleta
P1
P1,5
P2

Educació Infantil 2n cicle

Sandra Campano
Ester Verdaguer
Marta Benages

P3A
P3B
P3C
P4A
P4B
P5A
P5B

Educació Primària 1r cicle
1rA
1rB
1rC
2nA
2nB
3rA
3rB

Educació Primària 2n cicle

Maria Ferrer
Àngels Cardona
Natàlia Gomila
Elena Franco
Laura Sintes
Magda Bisbal
Pili Pons

4tA
4tB
5èA
5èB
5èC
6èA
6èB

Eso 1r i 2n
1rA
1rB
1rC
2nA
2nB

Eva Cladera
Noe Mercadal
Maria R. Torrents
Patri Andreu
Joana Janer
Neus Abella
Paula Tous

Núria Carretero
Amelia Lluch
Sonia Sastre
Carlos Roca
Paula Tudurí
Mónica Preto
Álvaro Vaquero

Eso 3r i 4t

Gloria Carreras
Dani Villalonga
Irene Villalonga
Soraya Enrich
Càtia Pons

3rA
3rB
3rC
4tA
4tB
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Pla de contingència de centre
El pla de contingència de centre és un document que regula el funcionament general del
centre educatiu davant la situació actual.
El següent pla de contingència segueix amb tots aquells protocols i instruccions de l’Annex
3 de la Resolució núm. 119 del 7 de juliol de 2020.
El centre mantindrà grups estables des de 2n d’Educació Infanti (P1) fins a 6è d’Educació
Primària. Els grups de 1r a 4t d’ESO seran grups inestables per les característiques de
l’etapa a nivell d’optativitat de matèries.
L’alumnat que pertanyi al col·lectiu de persones especialment sensibles als efectes d’un
contagi han de consultar prèviament al servei de salut sobre les condicions d’assistència al
centre educatiu i comunicar al mateix les indicacions oportunes.

alumnat
L’alumnat haurà de dur obligatòriament mascareta a partir de primer d’Educació Primària fins
a ESO. L’alumnat haurà de venir amb una mascareta adequada posada i una de recanvi per
si la primera s’extraviés o quedés inutilitzable. Hem de recordar que no es poden dur
mascaretes amb vàlvula.
L’alumnat ha de ser conscient de la prohibició de tocar i/o utilitzar les pertinències (materials,
taules, cadires, motxilles, roba...) d’altre company/a.
S’ha de mantenir la distància mínima de 1,5 m de forma general en tot el centre.
S’haurà d’extremar la higiene de mans periòdicament i/o en els moments indicats pel
professorat.
És important tenir en compte que les fonts del pati estaran tancades, per tant l’alumnat haurà
de dur els seu propi bòtil d’aigua. És de vital importància tenir en compte que no es podrà
compartir bòtils donada la situació.
Les aules es ventilaran abans i després de l’horari lectiu i durant el matí, sempre i quan ho
permeti la climatologia.

FAMÍLIES
Ja sabem que les famílies són el principal agent educatiu. Per això, ara més que mai, us
demanem una estreta relació de col·laboració i enteniment mitjançant el diàleg. L’escola està
a disposició de les famílies per consultar qualsevol dubte que pugui sorgir.
És molt important que s’utilitzin les vies de comunicació establertes. En condicions com les
actuals, i mentre no es comuniqui el contrari, no s’atendran a les persones que no hagin
concertat cita prèvia, tant amb el tutor/a, professor/a o equip directiu. Sempre que sigui
possible, aquestes reunions es faran de manera telemàtica.

6

La Salle Maó
c/ Vasallo, 123-125 - 07703 Maó - Menorca
Telf. 971 35 61 14 mao@lasallevp.es
@lasallemao

S’ha de tenir en compte també que només es podrà accedir a la secretaria del centre si és
un assumpte que no es pugui tractar via telefònica (971356114) o correu electrònic
(mao@lasallevp.es). En qualsevol cas, sempre s’accedirà al centre amb mascareta,
respectant la distància de seguretat per evitant aglomeracions.
Abans de sortir de casa, s’ha de prendre la temperatura i observar possibles símptomes que
es puguin associar a una infecció o malaltia. En aquests casos l’alumne no podrà assistir al
centre.
Les famílies hauran de signar els següents documents:
- Consentiment informat per fer proves PCR.
- Declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes establertes
als protocols davant la COVID-19 i a mantenir el centre informat de qualsevol novetat
al respecte.

Totes aquestes informacions es concretaran en les diferents reunions d’inici de curs amb els
tutors/es corresponents. L’escola us farà arribar diferents comunicats a mesura que vagin
sortint noves instruccions.
Us desitgem un bon curs 20-21.
Atentament
L’Equip Directiu
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