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Benvolgudes famílies:
Desitjam que hàgiu passat un bon estiu i haver pogut gaudir de la família i amics.

Al nostre centre, com és habitual, hem aprofitat per fer millores i preparar-nos per al nou
curs, que també ve marcat pels protocols de seguretat COVID-19.

Gràcies al respecte a les normes de seguretat per part d’alumnes i famílies, personal docent
i no docent de la nostra comunitat educativa, el curs passat no es va produir cap contagi de
COVID-19 dins del nostre centre.

Després d’un estiu en el qual ens acostam a poc a poc a la desitjada normalitat, encara hem
de mantenir dins del centre i al transport escolar un estricte protocol de prevenció i
seguretat, que us demanam que ens ajudeu a fer complir.

La novetat principal és que els alumnes estaran dins l’aula a una distància interpersonal
d’1,2m, si és que no hi ha un canvi a pitjor de la situació de la pandèmia.

El fet d’haver de complir aquesta distància interpersonal, ha complicat molt la distribució de
grups i alumnat per matèries. Per aquest motiu, s’ha hagut de fer un gran esforç
d’organització per poder donar solució a les diferents demandes d’espais i alumnes de cada
grup i matèria.

MESURES DE SEGURETAT AL CENTRE
D’acord amb la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la
consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures
excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, 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 durant el curs 2021-2022 es continuaran prenent
mesures de seguretat a diferents nivells per minimitzar el risc de contagi de la COVID-19
dins del centre. Ara bé, només un comportament cívic de tota la comunitat escolar dins
i fora del centre les faran efectives.

a) Mesures organitzatives:
● La comissió de Salut del centre, amb l’equip directiu, es coordinarà amb el centre de

salut, Ajuntament i comissió de salut municipal per promoure activitats d’educació
per a la salut en general i relacionades amb la COVID-19.

● Distribució de taules i cadires per complir la distància interpersonal d’1,2m entre
alumnes.

● Cartells informatius de l’ús de mascareta, rentat de mans i distància de seguretat.
● Fletxes en terra indicant el sentit de la marxa.
● Cartells indicadors de les diferents entrades i sortides.
● Agenda escolar amb indicacions de seguretat a seguir pels alumes.
● Utilització de quatre entrades i sortides diferents del centre.
● Zones de pati diferenciades per nivells educatius:

○ 1r a 3r d’ESO: pistes exteriors, amb línies i cons de separació entre les tres
zones.



○ 4t ESO: zona verda al costat del pàrquing.

○ Batxillerat: zona al voltant de l’aula modular.
● El pàrquing del centre només podrà ser utilitzat per personal treballador del centre. ●
L’incompliment voluntari de les mesures de seguretat per part dels alumnes serà
sancionat com a una falta greu.

b) Mesures higièniques:
● Tots els banys disposen d’aigua, sabó i paper per eixugar les mans. ● Neteja de
banys amb la freqüència necessària per garantir les condicions d’higiene. ● Registre
horari per escrit de la neteja de banys i reposició del material. ● Ventilació de les aules
abans de cada sessió de classe.
● Totes les aules i espais del centre disposen de gel hidroalcohòlic de neteja de mans i

desinfectant per superfícies, encara que es demana a les famílies que cada
alumne dugui el seu propi gel d'ús individual.

● Portes i finestres obertes, durant la classe, si la climatologia ho permet.
● Mesuradors de CO2 a totes les aules.
● Cada alumne tindrà un seient assignat a l’aula.
● Neteja i desinfecció de les instal·lacions mínim un cop al dia, amb especial atenció a
les superfícies de contacte més freqüents: poms de portes, taules, passamans, etc. ●
S’han habilitat dues sales d’aïllament per a casos sospitosos de COVID-19. ● Alumnes i
treballadors del centre han de dur mascareta higiènica o quirúrgica homologada en tot
moment.
● La font d’aigua del pati no es podrà utilitzar. Ni tampoc el dispensador d’aigua. ● És
recomanable que els alumnes duguin el seu berenar. Tanmateix, el bar del centre obre a
les 7:45h perquè els alumnes que ho desitgin puguin comanar i deixar pagat el seu
berenar, que passaran a recollir durant l’esplai, respectant l’aforament màxim de dues
persones alhora.
● Registre d’entrada de personal extern, que també ha de dur mascareta. ● Les famílies
han de demanar cita prèvia si volen parlar personalment amb algun docent o membre de
l’equip directiu.
● Els alumnes amb servei de transport escolar tenen un seient assignat i és molt

important que respectin aquesta norma. En cas d’un alumne positiu COVID que faci
ús del transport escolar, implicarà quarantena dels alumnes del seu voltant, i si no és
possible identificar-los, haurà de ser un nombre sensiblement superior. El bon ús del
transport escolar forma part també de la disciplina del centre.

● Un alumne o professor amb febre o algun altre símptoma compatible amb la
COVID-19 (tos, sensació de falta d’aire, mal de cap, debilitat general, nàusees,
vòmits, dolor abdominal, diarrea, etc.) ha de quedar-se a casa i contactar amb el seu
centre sanitari, on li donaran les instruccions a seguir (vegeu més avall l’enllaç al
protocol)

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LA DETECCIÓ DE SÍMPTOMES (ALUMNAT)
L’Annex 4 de la Resolució de 4 de juny abans esmentada, fa menció al protocol d’actuació
davant la detecció de símptomes de l’alumnat. D’aquest protocol n’ha de tenir
coneixement tota la comunitat educativa. En teniu un resum a l’apartat Protocol
d’actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l’alumnat del



centre, de la nostra pàgina web.

Aquest protocol implica, entre d'altres coses, la firma i lliurament al tutor, a l’inici del curs, de
dos documents per part de les famílies, referent a:

1. L’autorització o no d’una prova d’avaluació diagnòstica.
2. Declaració responsable del seguiment dels protocols i d’informació al centre.

ACTUACIONS EN INFRAESTRUCTURES

Per poder donar cabuda a tots els alumnes en les condicions requerides pel protocol
COVID, s’ha hagut d’augmentar el nombre de grups concedits per Conselleria. Augmentant
el nombre d’hores de classe per professor i fent una inversió en obtenir nous espais, s’ha
passat de 31,5 grups a 35. Entre d’altres, les actuacions fetes són:

● S’ha integrat una aula d’informàtica dins d’un Taller de Tecnologia, que passa a tenir
un doble ús de Taller i Informàtica. L’espai deixat per l’aula d’informàtica s’ha
aprofitat per ubicar un grup-classe.

● L’altra Aula de Tecnologia s’ha dividit en dues parts. A una d’elles, la més gran, s’hi ha
ubicat una aula-classe, i a l’altra, una aula d’informàtica per a grups petits. ● L’antiga
biblioteca acull ara una aula d'ús prioritari per alumnes de 1r d’ESO, on hi haurà material
específic per treballar les matèries de Matemàtiques, Castellà i Català.
● El Hall acull una zona de lectura i préstec de llibres.
● Hi ha una altra sala de visites per a famílies.
● L’aula polivalent s’utilitza a algunes hores per acollir classes amb un nombre
d’alumnes que no hi podrien estar a una aula ordinària, per motiu COVID. ● Com el
passat curs, continuam utilitzant dos laboratoris com a aula-classe i disposam d’una aula
modular on s’hi ha ubicat un grup de batxillerat.

A més, s’han pintat totes les aules de les dues plantes del passadís nord.

Continuam mantenint les aules de matèries específiques com Música i Plàstica, perquè
també consideram important l'ensenyament de les arts com a formació integral del nostre
alumnat.

L’EDUCACIÓ AL NOSTRE CENTRE

Per últim, demanam i agraïm la vostra col·laboració en ajudar-nos en la nostra visió per ser
un centre compromès, de qualitat, emprenedor i actiu, amb reconeixement social, que
potenciï el coneixement, l'amor i la pràctica de les arts, les ciències i les llengües, el treball
cooperatiu, l’ús de les noves tecnologies i els hàbits saludables. Un centre que vetlli per les
necessitats de l'alumnat, de les seves famílies i de l'entorn, bressol d'alumnat competent,
resilient, capaç, lliure i respectuós.

Moltes gràcies i bon curs a tothom.


