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COMUNICAT 02
Curs 2020-2021

Maó, a 9 de setembre de 2020
Benvolgudes famílies,
A punt de començar aquest nou curs històric i diferent, és important assenyalar que tot i
les restriccions per l’escenari on ens trobem, l’iniciem amb il·lusió, energia, positivisme i
amb l’organització i seguretat necessàries perquè el seu desenvolupament sigui el més
normal possible.
El comunicat 02 té l’objectiu d’aclarir alguns punts importants, com són els canvis en
l’organització, les entrades i sortides, el menjador escolar o els serveis de permanència.

Organització general del centre
Donada la situació canviant, i després de la darrera Resolució conjunta del conseller
d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de setembre
de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d’ Educació,
Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la
qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció i contenció, coordinació i
d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19
per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per al curs 2020-2021, s’ha hagut de tornar a analitzar de manera detallada la ràtio 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 de nou les tutories.

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

Educació Infantil 2n cicle

Sandra Campano
Ester Verdaguer
Marta Benages

P3A
P3B
P3C
P4A
P4B
P4C
P5A
P5B

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

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

Educació Primària 2n cicle

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

4tA
4tB
5èA
5èB
5èC
6èA
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Núria Carretero
Amelia Lluch
Sonia Sastre
Carlos Roca
Rafa Llopis
Mónica Preto
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3rB

Pili Pons

6èB

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

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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Óscar Mercadal
Mandi Pons
Anabel Moya
Ángeles Morlà
Rosa Gonyalons
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Entrades i sortides
ESCOLETA – P1 i P1,5
Les famílies entraran per la porta 3 (pàrquing del costat del pavelló) i accediran a les
instal·lacions d’infantil per la rampa.
L’alumnat de P1 i P1’5 entrarà a l’aula per les portes exteriors del jardí amb accés directe
a les aules. Mentre hi ha una família deixant o recollint el seu fill/a, la resta de famílies
hauran d’esperar fora, respectant la distància de seguretat.
Quan hagin deixat el seu fill/a, sortiran per la porta 4 (barrera del jardí) que dóna al
pàrquing.
És important recordar que per recollir els seus fills/es, el sentit serà al contrari. L’entrada
serà per la porta 4 (barrera del jardí) i es dirigiran cap a l’aula. I la sortida del centre serà
per la porta 3 (rampa del costat del pavelló).
Entrades

Línia blava

Sortides

Línia groga

PER EVITAR AGLOMERACIONS, ES PREGA QUE NOMÉS UN ADULT ACOMPANYI L’ALUMNE/A
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ESCOLETA – P2
Infantil – p3a, p3b i p3c
Les famílies entraran per la porta 3 (pàrquing del costat del pavelló), accediran a les
instal·lacions d’infantil per la rampa i es dirigiran al seu edifici pel nou camí de la dreta.
S’accedeix a l’edifici pel carril de la dreta assenyalat amb fletxes blaves. Dins l’edifici han
de seguir les fletxes blaves per circular fins arribar a l’aula corresponent. L’altre carril amb
els punts grocs és d’espera per deixar o recollir el seu fill/a.
És molt important que esperin fora de l’edifici si els carrils d’espera ja estan ocupats.
Quan hagin deixat el seu fill/a sortiran per la porta 4 (barrera del jardí) que dóna al
pàrquing.
Per recollir els seus fills/es, el sentit serà al contrari. L’entrada serà per la porta 4 (barrera
del jardí) i es dirigiran cap a l’aula. I la sortida del centre serà per la porta 3 (rampa del
costat del pavelló).
Entrades

Línia blava

Sortides

Línia groga

PER EVITAR AGLOMERACIONS, ES PREGA QUE NOMÉS UN ADULT ACOMPANYI L’ALUMNE/A
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Infantil – p4a, p4b, p5a i p5b
Les famílies entraran per la porta 3 (pàrquing del costat del pavelló), accediran a les
instal·lacions d’infantil per la rampa i es dirigiran al seu edifici pel nou camí de la dreta.
L’alumnat de P4A, P4B, P5A i P5B es dirigiran cap a la seva aula. A la porxada de cada
aula, trobaran els seus casellers per deixar les seves pertinences. Preguem a les famílies
que no accedeixen a la zona de porxada.
Quan hagin deixat el seu fill/a sortiran per la porta 4 (barrera del jardí) que dóna al
pàrquing.
Per recollir els seus fills/es, el sentit serà al contrari. L’entrada serà per la porta 4 (barrera
del jardí) i es dirigiran cap a l’aula. I la sortida del centre serà per la porta 3 (rampa del
costat del pavelló).
Entrades

Línia blava

Sortides

Línia groga

PER EVITAR AGLOMERACIONS, ES PREGA QUE NOMÉS UN ADULT ACOMPANYI L’ALUMNE/A
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Infantil – p4c
Les famílies de P4C entraran per la porta 3 (pàrquing del costat del pavelló) i es dirigiran
a l’entrada principal de l’edifici d’infantil que dóna al pati de primària i ESO.
L’alumnat de P4C trobarà els seus casellers per deixar les seves pertinences a la porxada
d’entrada. Per deixar el seu fill/a s’ha de pujar per les escales i baixar per la rampa.
Preguem a les famílies que respectin les distàncies de seguretat.
Quan les famílies hagin deixat el seu fill/a, han de pujar la rampa que dóna accés a la
zona d’infantil i sortiran per la porta 4 (barrera del jardí) que dóna al pàrquing.
Per recollir els seus fills/es, el sentit serà al contrari. L’entrada serà per la porta 4 (barrera
del jardí) i es dirigiran cap a l’aula. I la sortida del centre serà per la porta 3 (rampa del
costat del pavelló).
Entrades

Línia blava

Sortides

Línia groga

PER EVITAR AGLOMERACIONS, ES PREGA QUE NOMÉS UN ADULT ACOMPANYI L’ALUMNE/A
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Primer cicle de primària – 1r, 2n i 3r
L’alumnat de 1r cicle entrarà a l’hora establerta per la porta 2 (barrera corredissa doble
que dóna al pàrquing de secretaria). Accediran al pati gran on hi ha una zona d’espera
per a les famílies. Aquesta zona és el camp de bàsquet blau. Els primers dies, hi haurà
un/a mestre/a indicant a l’alumnat cap on s’ha de dirigir.
La recollida de l’alumnat es realitzarà també de manera esglaonada. Cada curs té un
horari de sortida. Els familiars romandran a la zona delimitada (pista de bàsquet blava)
fins que el tutor/a acompanyi el grup a la sortida i sortiran per la mateixa porta 2.
És important respectar els diferents horaris perquè les entrades siguin esglaonades i així
evitar aglomeracions.

PER EVITAR AGLOMERACIONS, ES PREGA QUE NOMÉS UN ADULT ACOMPANYI L’ALUMNE/A

7

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

segon cicle de primària – 4t, 5e i 6e
L’alumnat de 2n cicle entrarà i sortirà a l’hora establerta per la porta 3 (pàrquing de
darrere).
El familiar que els acompanyi podrà accedir fins a la pista de voleibol situada davant la
porta principal d’entrada al pavelló, on hi haurà habilitada una zona d’espera. Els primers
dies, hi haurà un/a mestre/a indicant a l’alumnat cap on s’ha de dirigir.
La recollida de l’alumnat es realitzarà també de manera esglaonada. Cada curs té un
horari de sortida. Els familiars romandran a la zona delimitada (pista de voleibol) fins que
el tutor/a acompanyi el grup a la zona d’espera i sortiran també per la porta 3.
És important respectar els diferents horaris perquè les entrades siguin esglaonades i així
evitar aglomeracions.

PER EVITAR AGLOMERACIONS, ES PREGA QUE NOMÉS UN ADULT ACOMPANYI L’ALUMNE/A
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Eso – 1r, 2n, 3r i 4t
L’alumnat d’ESO entrarà i sortirà a les hores establertes per les portes 2 o 3.

Famílies amb fills/es a diferents etapes o cicles
Les famílies amb fills/es de diferents etapes o cicles tindran habilitat un carril per travessar
el pati. Preguem que es respecti la delimitació d’aquest carril, perquè la resta de l’espai
està reservat per al temps de pati de l’alumnat.
L’horari de l’etapa d’infantil té un marge d’entrada i sortida de 30 minuts per facilitar
l’organització de les famílies amb les altres etapes o cicles.

PER EVITAR AGLOMERACIONS, ES PREGA QUE NOMÉS UN ADULT ACOMPANYI L’ALUMNE/A
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MENJADOR ESCOLAR
El servei de menjador vetllarà pel compliment de la normativa vigent. Per això, s’ha
organitzat de la següent manera:
A l’etapa d’Educació Infantil, cada grup estable dinarà a la seva aula amb el/la seu/seva
propi/a educador/a. Després de dinar el grup sortirà al seu propi pati o quedaran a la seva
aula segons la climatologia. El servei de neteja del centre netejarà les aules abans de les
15:00 hores.
El menjador d’Educació Primària estarà distribuït per taules de grups estables, amb la
distància mínima de seguretat entre les taules de diferents grups i amb monitors
diferenciats entre cursos. L’alumnat fixe tindrà un lloc assignat a la taula del seu grup i
també hi haurà llocs a la taula per a possibles comensals de tiquet d’aquell grup estable.
Cada cadira tindrà un petit penjador per deixar la mascareta mentre dinen.
S’establiran torns diferenciats per complir l’aforament màxim del menjador escolar.
L’alumnat d’ESO tindrà les seves pròpies taules i s’organitzaran en ziga-zaga per complir
la distància de seguretat mínima entre comensals, donat que són grups inestables.

SERVEIS DE PERMANÈNCIA
Quant als serveis de permanència, l’AMPA de l’escola juntament amb el centre han
adaptat el servei a la nova situació.
El servei s’oferirà des de P1 fins a 6è d’educació primària i complirà amb la normativa
vigent.
Es pot realitzar la preinscripció a mitjançant el contacte de l’associació:
ampalasallemao@lasallevp.es

Moltes gràcies
Atentament
L’Equip Directiu
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