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Comunicat Famílies Protocol per a la Fase III (Curs 2019/20) 

 

Estimada família, 

 

D’acord a la Resolució del Conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de juny de 

2020, a partir de dia 8 de juny es podrà dur a terme les activitats presencials següents: 

 

- Tutories emocionals (opció recomanada). Es podran fer grups de 10 alumnes 

màxim a educació infantil i de 15 alumnes a primària i ESO. A més, s’ha de  

mantenir la capacitat de 4 m2 per alumne (sempre que les circumstàncies 

ho permetin). Aquestes van destinades per a facilitar orientacions i per a 

preocupar-nos, una vegada més, pel seu benestar emocional. Podrem tancar 

el curs/cicle amb ells i detectar de manera presencial alguna necessitat que 

podem atendre amb les famílies si escau. 

 

- Tutories de suport acadèmic.  Les agrupacions són les mateixes que s’han 

argumentat anteriorment; i s’evitarà continuar avançant continguts (només 

podem avançar si està contextualitzat + estrictament necessari + depenent de 

la naturalesa de cada àrea/assignatura).   

 

Aspectes generals a considerar 

 

• Els alumnes vulnerables a la COVID-19 podran acudir voluntàriament al centre 

durant aquesta fase per dur a terme tutories presencials o activitats de reforç, 

sempre que la seva condició clínica estigui controlada i els permeti 

l’assistència, mantenint les mesures de protecció de manera rigorosa i seguint 

les indicacions prescrites pel seu equip sanitari. 

• La direcció dels centres organitzarà l’horari de les activitats presencials (veure 

a continuació) i determinarà el professorat que ha d’acudir als centres, amb 

una antelació mínima de 24 h en els dies i hores que s’estableixin, per a la 
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realització de les tasques indicades. 

• Durant aquesta fase el professorat que ha d'accedir al centre per dur a terme 

activitats educatives presencials amb l’alumnat, ha d’estar informat dels 

espais que podrà utilitzar amb l’alumnat i seguir les pautes marcades per la 

direcció del centre d’acord amb les mesures establertes a les instruccions. 

• S’hauran d’evitar les aglomeracions. Les visites de pares, mares o altres 

persones a les instal·lacions dels centres no estaran permeses. 

 

Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari als centres 

educatius de les Illes Balears. 

 

• El centre ha habilitat una catifa a l’entrada del centre i un dispensador de gel 

hidroalcohòlic. També disposarà de guants i màscares, encara que es 

recomana que ho portin des de casa, ja que la Conselleria de Salut ni 

d’Educació ens facilita aquests recursos.  

• Els docents de dur pantalons llargs i sabates (o similar que sigui adient també 

per a tolerar les altes temperatures). L’alumnat també, però amb l’uniforme 

propi del centre. 

• El personal docent, personal auxiliar o personal no docent emprarà una 

màscara higiènica, a ser possible reutilitzable en cas de contacte estret. 

• Evitar compartir objectes d’ús personal (bolígrafs, pintures, tisores, etc.). Cada 

alumne, professorat o personal no docent disposarà del seu propi material. 

• No es poden dur de casa juguetes o altres objectes no autoritzats pel centre. 

• S’ha de garantir la separació mínima de 2 metres entre persones (professorat, 

alumnat, personal d’administració i serveis, proveïdors i visitants) en totes les 

activitats que ho permetin, incloses les entrades i sortides de l’aula. 
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Altres indicacions 

 

• Les tutories són totalment voluntàries. Cada tutor es posarà en contacte amb 

vosaltres per a oferir aquesta opció i organitzar, si escau, aquesta trobada. 

• Els alumnes amb cita prèvia es prendran la temperatura abans d’assistir al 

centre, en cas de presentar febre (>37’5º) no podran assistir al centre educatiu 

i hauran de contactar amb el seu centre de salut. 

• Tant els alumnes com els mestres han de fer servir obligatòriament mascareta 

higiènica o quirúrgica dins el centre. Els alumnes han de venir amb la 

mascareta de casa. 

• Cal respectar les indicacions dels mestres per tal de mantenir una separació 

mínima de 2m entre persones, incloses les entrades i sortides. 

• Si necessiten portar material, els/les tutors/es informaran del necessari. 

• Els alumnes faran una reunió amb els/les tutors/es, que serviran per fer un 

acomiadament del curs i del grup... No seran per treballar les activitats 

proposades de manera telemàtica. En cap cas serviran per avançar matèria. 

 

Organització 

 

• El centre proposa els horaris (serà sempre de matins). S’adaptarà 

especialment les entrades i sortides les quals seran escalonades (no entraran 

tots els nivells alhora). La proposta és la següent: 

 

CURS Hora d’entrada Horari tutoria Accés/Sortida 
Docent 

responsable 

Infantil I4 

Grup 1: 9:00h 

(dimecres 10) 

Grup 1: 9:05-09:50h 

(dimecres 10) 

 

 

 

 

Neus 
Grup 2: 11:00h 

(dimecres 10) 

Grup 2: 11:05-11:50h 

(dimecres 10) 
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Infantil I5 

Grup 1: 9:00h 

(dijous 11) 

Grup 1: 9:05-09:50h 

(dijous 11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porta principal de 

l’escola 

Lourdes 
Grup 2: 11:00h 

(dijous 11) 

Grup 2: 11:05-11:50h 

(dijous 11) 

Infantil I6 

Grup 1: 9:00h 

(divendres 12) 

Grup 1: 9:05-09:50h 

(divendres 12) 
Ana de Juan 

Grup 2: 11:00h 

(divendres 12) 

Grup 2: 11:05-11:50h 

(divendres 12) 

1r Primària 

Grup 1: 9:15h 

(dimecres 10) 

Grup 1: 9:20-10:20h 

(dimecres 10) 
Toñi 

Grup 2: 11:15h 

(dimecres 10) 

Grup 2: 11:20-12:20h 

(dimecres 10) 

2n Primària 

Grup 1: 9:15h 

(dijous 11) 

Grup 1: 9:20-10:20h 

(dijous 11) 
Tere 

Grup 2: 11:15h 

(dijous 11) 

Grup 2: 11:20-12:20h 

(dijous 11) 

3r Primària 

Grup 1: 9:15h 

(divendres 12) 

Grup 1: 9:20-10:20h 

(divendres 12) 
Borja / Paco Marí 

Grup 2: 11:15h 

(divendres 12) 

Grup 2: 11:20-12:20h 

(divendres 12) 

4t Primària 

Grup 1: 9:15h 

(dilluns 15) 

Grup 1: 9:20-10:20h 

(dilluns 15) 
Juanjo 

Grup 2: 11:15h 

(dilluns 15) 

Grup 2: 11:20-12:20h 

(dilluns 15) 

5è Primària 

Grup 1: 9:15h 

(dimarts 16) 

Grup 1: 9:20-10:20h 

(dimarts 16) 
Iván 

Grup 2: 11:15h 

(dimarts 16) 

Grup 2: 11:20-12:20h 

(dimarts 16) 

6è Primària Grup 1: 9:15h Grup 1: 9:20-10:20h Tolo 
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(dimecres 17) (dimecres 17) 

Grup 2: 11:15h 

(dimecres 17) 

Grup 2: 11:20-12:20h 

(dimecres 17) 

1r ESO 

Grup 1: 9:30h 

(dimecres 10) 

Grup 1: 9:35-10:35h 

(dimecres 10) 

Porta d’accés ESO 

Sergio 
Grup 2: 11:00h 

(dimecres 10) 

Grup 2: 11:05-12:05h 

(dimecres 10) 

2n ESO 

Grup 1: 9:30h 

(dijous 11) 

Grup 1: 9:35-10:35h 

(dijous 11) 
Lluís (i tutors 

individuals segons el 

cas) 
Grup 2: 11:00h 

(dijous 11) 

Grup 2: 11:05-12:05h 

(dijous 11) 

3r ESO 

Grup 1: 9:30h 

(divendres 12) 

Grup 1: 9:35-10:35h 

(divendres 12) 
Ana Prats 

Grup 2: 11:00h 

(divendres 12) 

Grup 2: 11:05-12:05h 

(divendres 12) 

4t ESO 

Grup 1: 9:30h 

(dilluns 15) 

Grup 1: 9:35-10:35h 

(dilluns 15) 
Tutors individuals 

(Blanca de forma 

telemàtica) 
Grup 2: 11:00h 

(dilluns 15) 

Grup 2: 11:05-12:05h 

(dilluns 15) 

ESO (DOCENTS 

ESPECIALISTES 

ÀREES DE 

CIÈNCIES) 

Grup 1: 9:30h 

(dimarts 16) 

Grup 1: 9:35-10:35h 

(dimarts 16) 
Docent Especialista 

Grup 2: 11:00h 

(dimarts 16) 

Grup 2: 11:05-12:05h 

(dimarts 16) 

ESO (DOCENTS 

ESPECIALISTES 

ÀREES 

D’HUMANITATS) 

Grup 1: 9:30h 

(dimecres 17) 

Grup 1: 9:35-10:35h 

(dimecres 17) 
Docent Especialista 

Grup 2: 11:00h 

(dimecres 17) 

Grup 2: 11:05-12:05h 

(dimecres 17) 
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• En cap cas, els pares podran entrar al centre (només alumnes), a excepció 

d’aquells que tinguin el vist-i-plau de l’equip directiu i del departament 

d’orientació (si es dóna alguna qüestió sociofamiliar). 

 

• És imprescindible complir amb les hores pactades; sinó es compleixen no es 

pot garantir l’entrada al centre. 

 

• Els tutors oferiran informació addicional per a realitzar la devolució de 

llibres, si es dóna el cas (es penjarà una circular sintetitzada en el Google 

Classroom o Moodle, depedent de la plataforma educativa que facin servir 

l’alumnat). 

Recordeu que per a resoldre els dubtes de manera telemàtica, podeu telefonar al 971 

39 50 45 i/o enviar un correu electrònic al secretaria@marededeudelesneus.com i us 

atendrem amb molt de gust. 

Salutacions cordials i esperem que tots/es estigueu bé,      

Sant Jordi, 06 de juny de 2020 

 

L’equip directiu del CC. Mare de Déu de les Neus 

 

mailto:secretaria@marededeudelesneus.com

