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PROTOCOL PER A LA FASE II DEL PROCÉS DE DESESCALADA PROGRESSIVA PER ALS 

CENTRES EDUCATIUS NO UNIVERSITARIS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES 

BALEARS 

 

1. ACTIVITATS EDUCATIVES DE CARÀCTER PRESENCIAL ALS CENTRES EDUCATIUS 

 

D’acord a la Resolució del Conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 

2020, a partir del dia 27 de maig es duran a terme tutories d’orientació o de matèria per a 

l’alumnat de 4t d’ESO, i 6è curs d’Educació Primària, amb cita prèvia, individuals o en grups 

de màxim 5 alumnes. És important tenir present els següents aspectes: 

 

• S’entén que abans d’establir les cites presencials s’ha intentat fer servir prèviament 

les diferents mesures educatives digitals ja conegudes per tota la comunitat 

educativa: videoconferències i/o tutories virtuals pel sistema Google Meet; 

trucades telefòniques, correus electrònics i els serveis digitals propis del 

GoogleClassroom (6è) i Moodle (4t d’ESO).  

 

• Es donarà preferència a l’alumnat que hagi patit una situació d’especial dificultat 

durant el període de suspensió de les activitats presencials. 

 

• En cas d’haver més sol·licituds que la ràtio permesa, els titulars dels centres donaran 

preferència a les famílies amb dificultats de conciliació, vulnerabilitat 

socioeconòmica i en situacions de protecció del menor. 

 

• El tutor/a; mestre o professor especialista podrà convocar a l’alumnat (amb les 

dificultats esmentades amb anterioritat) que assisteixi al centre si ho considera 

adient.  

 

• La direcció del centres s’encarrega d’organitzar l’horari de les tutories a partir de 

les sol·licituds rebudes, i determinar el professorat que ha d'acudir presencialment 

als centres.  

 

• Els pares, mares i/o tutor legal no podrà accedir dins del centre. 

  

• La incorporació del professorat vulnerable a la COVID-19 s’atendrà a l’establert a 

l’annex VI de la resolució citada amb anterioritat. 
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2. MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL, COL·LECTIVA I CONTROL SANITARI 

ALS CENTRES EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS. 

 

FASE 2 o intermèdia i FASE 3 o avançada 

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

higiènica, a ser possible reutilitzable i un pantalla de protecció facial a l’hora de 

realitzar activitats de cures i 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. 

 

• Per evitar aglomeracions, les famílies només podran entrar a l’edifici escolar en cas 

de necessitat o indicacions del professorat, personal no docent o equip directiu, 

complint les mesures de prevenció i higiene. 

 

• 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. 

  

3. ALGUNES PREGUNTES QUE PODEN SORGIR? 

1. Qui i com es pot demanar cita prèvia? Les famílies dels alumnes de sisè d’Educació 

Primària al correu electrònic del seu tutor (bmari@marededeudelesneus.com); les 

famílies dels alumnes de 4t d’ESO al correu electrònic del seu tutor individualitzat 

(varia en funció de l’alumne). 

Abans de demanar cita, és important haver esgotat prèviament les mesures 

d'organització telemàtica. El docent ho considerarà com una necessitat vital, 

perquè s'ha pogut presentar serioses dificultats per a seguir la docència online. 

També poden contactar per a la resolució de diferents dubtes a 

secretaria@marededeudelesneus.com i/o per telèfon (971 39 50 45). 

 

2. Com he d’assistir al centre una vegada tingui la cita? 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. 

mailto:bmari@marededeudelesneus.com
mailto:secretaria@marededeudelesneus.com
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3. Quines mesures de protecció individual hauré de fer servir? Tant els alumnes com 

els mestres han de fer servir obligatòriament mascareta higiènica o quirúrgica dins 

el centre. Els centres disposem de mascaretes limitades per als alumnes (important 

que col·laborin portant el seu propi material de protecció des de la sortida del 

domicili). 

 

4. Quines mesures de distanciament físic hi haurà? Les tutories poden ser individuals 

i/o en grups de fins 5 alumnes. Cal respectar les indicacions dels mestres/professors 

per tal de mantenir una separació mínima de 2m entre persones, incloses les 

entrades i sortides. 

 

5. Quin material he de portar? per evitar l'ús de material compartit, l’alumne que 

acudeix al centre ha de portar el seu propi material necessari per la tutoria: llapis, 

goma, ordinador, tauleta, llibreta … 

 

6. Qui podrà entrar al centre? Com ja s’ha esmentat, les famílies no podran entrar a 

les instal·lacions del centre, només en cas de necessitat o per indicacions dels 

mestres i estan obligades a complir les mesures de prevenció i higiene establertes 

per les autoritats sanitàries i del centre. 

 

7. Què es farà a aquestes tutories? Els alumnes continuaran amb l’ensenyament de 

manera no presencial com hem fet fins ara. Aquestes tutories serviran per resoldre 

dubtes de les activitats proposades de manera telemàtica i que no puguin ser 

resoltes de manera telemàtica/telefònica. En cap cas serviran per avançar 

matèria. 

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, 27 de maig de 2020 

 

 

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

mailto:secretaria@marededeudelesneus.com

