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COMUNICAT 06
Curs 2020-2021

Maó, a 28 de novembre de 2020
Benvolgudes famílies,
El comunicat 06 té l’objectiu d’informar a tota la comunitat educativa i en especial l’alumnat,
famílies i equip docent d’ESO dels canvis que es produiran sobre la presencialitat després
de l’aprovació d’ahir dia 27 de novembre del Consell de Govern sobre l’actualització de les
mesures establertes com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per fer front a
la situació d’emergència sanitària provocada per la COVID-19, i es vinculen als nivells
d’alerta sanitària publicada al BOIB núm. 201 del 28 de novembre de 2020.

2n d’ESO
Per al nivell de 2n d’ESO, es tindran en compte els nivells establerts:
Nivell 0: s’han d’aplicar les ràtios màximes legalment establertes (30 alumnes per
grup a les aules d’educació secundària obligatòria i 35 alumnes per grup a les aules
de batxillerat)
Nivell 1: s’han d’aplicar ràtios màximes de fins a 28 alumnes per grup.
Nivell 2: s’han d’aplicar ràtios màximes de fins a 25 alumnes per grup.
Nivells 3 i 4: s’han d’aplicar ràtios a l’entorn de 20 alumnes per grup.
Tenint en compte que a l’Illa de Menorca tenim un nivell d’alerta sanitària 2, el nostre alumnat
de 2n d’ESO canviarà la seva modalitat d’assistència del curs 2020-2021 de semipresencial
a presencial a partir de dia 1 de desembre de 2020, doncs es pot garantir la distància de
seguretat en tot moment. Això vol dir que, el 100% de l’alumnat de 2n d’ESO del nostre
centre podrà assistir de manera presencial complint sempre les restriccions establertes al
pla de contingència de centre i les mesures de seguretat sanitàries.

4t d’ESO
Per al nivell de 4t d’ESO es continuarà amb les ràtios entorn a 20 alumnes per grup.
Igualment, el centre ha rebut l’autorització per a dur a terme una presencialitat del 85% de
l’alumnat, això incrementa la ràtio a 22 alumnes per grup.
Durant la setmana pròxima, l’equip directiu i l’equip docent d’ESO dissenyarà la presencialitat
de l’alumnat de 4t d’ESO i es comunicarà a totes les famílies i alumnat el més aviat possible.
Volem aprofitar el present comunicat per agrair a totes les famílies i alumnat el seu esforç i
comprensió en aquesta situació.
Moltes gràcies
Atentament
L’Equip Directiu
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