
 
 
 
 
 
 

 
Benvolgudes famílies: 
Degut a les característiques tan especials d’aquest inici de curs, vos volem informar             
de les dates de l’inici dels diferents grups classe, per tal de dur a terme               
l’incorporació escolanada dels alumnes al centre, segons les instruccions de la           
Conselleria d’Educació. 
Les dates d’inici de les classes per cada un dels nivells serán: 
 
Dia 10 de setembre començaran les classes els alumnes de 4 anys, és a dir, els                
grups de 5è d’infantil, que iniciaran la seva jornada escolar a les 9:15h del matí fent                
fila al pati del centre. D’aquesta manera s’evitarà que al matí coincideixin els             
alumnes d’infantil i de primària. Així també el mateix dia s’iniciarà el període             
d’adaptació dels alumnes de 3 anys, amb el primer grup d’alumnes de 9:30 a              
10:30 i amb el segon grup d’alumnes d’11:30 a 12:30, segons els llistats que vos               
farem arribar mitjançant el GESTIB. 
 
Dia 11 de setembre, assistiran els alumnes del dia anterior i començaran les             
classes els alumnes de 5 anys, és a dir 6è d’infantil, i 1r de primària. Els alumnes                 
d’infantil de 4 i 5 anys arribaran al centre per fer fila a les 9:15h, en canvi dels de 3                    
anys continuaran amb el seu període d’adaptació amb dos torns (a les 9:30 i a les                
11:30) i els alumnes de 1r de primària a les 9h, als punts indicats amb el nom de                  
cada grup classe al pati del centre. 
 
Dia 14 de setembre s’afegiran els grups-classe dels alumnes de 2n i 3r de              
primària, que de la mateixa manera que els grups de 1r, faran fila a les 9 del matí                   
per entrar al centre. En canvi dels grups d’infantil ho faran a les 9:15h, com durant                
tot el curs, excepte els grups de 3 anys que continuen amb el seu període               
d’adaptació fins dia 16 de setembre inclòs. 
 
Dia 15 de setembre iniciaran les classes els nivells de 4t i 5è de primària a les 9h                  
com la resta de grups de primària que ja s’havien incorporat a les classes els dies                
anteriors, i els d’infantil a les 9:15h. 
 
Els alumnes més grans del centre, els de 6è de primària, s’incorporaran a les              
classes el dia 16 de setembre a les 9 del matí a les files corresponents del pati. 
 



 
Graella aclaridora del dia d’inici de les classes de cada nivell: 
 
 

DIA LECTIU Nivell que comença el curs 2020-21 

10 de Setembre  3 anys (segons període d’adaptació) i 4 anys 

11 de Setembre  5 anys i 1r de primària 

14 de Setembre 2n i 3r de primària 

15 de Setembre  4t i 5è de primària 

16 de Setembre  6è de primària 
 
RECORDAU: horari d’inici de les classes d’infantil és a 9:15h (excepte 3 anys que              
tenen període d’adaptació) i classes de primària a les 9h. 
 
 
A les reunions amb els tutors, que es faran abans de l’inici de les classes s’explicarà                
el funcionament per a les ENTRADES I SORTIDES que es realitzarà durant aquest             
curs al centre, i que s’ha hagut de modificar i adaptar als criteris SANITARIS              
marcats per les diferents Conselleries.  
 
Vos demanam que en tot moment respecteu aquests criteris pel bon funcionament            
del centre, per agilitzar les entrades i sortides, EVITANT SEMPRE la creació de             
grups de mares i pares dins el centre, així com l’ÚS d’espais de circulació dels               
alumnes.  
 
S’han de respectar en TOT MOMENT les normes de distanciament social d’1,5            
mestres i l’ÚS DE MASCARETA.  
 
A nivell de centre es treballaran aquestes normes amb els alumnes, i podeu anar              
introduint-les a casa per seguretat de tota la comunitat educativa i vos demanam             
que ens ajudeu a respectar-les i fer-les complir en tot moment. 
 
Atentament, 
 
L’equip directiu 
 
 
 



Palma, 1 de Setembre de 2020 
 


