
Curs 2020-21
ACOLLIDA FAMÍLIES



Normativa
Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i recerca i de la consellera de Salut i Consum de 5 
d’agost de 2020 per la qual es modifica la Resolució del 6 de juliol de 2020 per incorporar noves mesures 
sanitàries excepcionals de prevenció, contenció, coordinació i d’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 per al curs 2020-21.

Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i Consum de 3 de 
setembre de 2020 per la qual es modifica la Resolució conjunta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca
i de la consellera de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s'aproven les mesures excepcionals de 
prevenció i contenció, coordinació i d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitaria ocasionada 
per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al 
curs 2020-2021



Els criteris pedagògics queden supeditats als criteris de salut.

Marc general



a) Crear entorns escolars saludables i el més segurs possibles, tant físicament com 
emocionalment, mitjançant mesures de promoció de la salut, prevenció i protecció 
adaptades a cada etapa educativa.

b) Possibilitar la detecció precoç de casos i gestió adequada dels mateixos a través de 
protocols d'actuació clars i de coordinació dels agents implicats.

Objectius



Escenari A: Nova normalitat 

En aquest escenari les classes són presencials per a tot l'alumnat, i s'han de prendre les mesures de prevenció, 
contenció i higiene que es determinen en aquest protocol. 

Escenari B: Amb mesures restrictives 

Amb mesures més restrictives pel que fa a la distància recomanada per les autoritats sanitàries, que suposaran 
diferents maneres d'atendre l'alumnat, segons les etapes i els cursos en què es trobi matriculat tals com separació de 
grups i limitació de ràtios que poden donar lloc a una redistribució dels alumnes i els espais. 

En aquest escenari es contempla la presencialitat completa en les etapes d'educació infantil, educació primària i educació 
especial. En els estudis d'educació secundària, batxillerat, formació professional, i règim especial, es poden plantejar 
fórmules mixtes d'alternança de les modalitats presencialitat i a distància. 

Escenari C: Confinament 

En aquest escenari es planteja la suspensió de les activitats lectives presencials i, per això, l'ensenyament s'haurà de dur 
a terme a distància. L'objectiu principal en aquest escenari serà mantenir la funció educativa de l'escola. 

Així mateix, si les autoritats sanitàries estableixen directrius diferents que suposin altres escenaris distints d'aquests tres 
plantejats, caldrà adaptar-los i redefinir-los. 



ESCENARI B: Amb mesures restrictives (I)

● Mascareta sempre (excepte moments puntuals definits per normativa) malgrat que estiguin 
en grups estables de convivència i es mantingui la distància interpersonal d'un metre i mig.

○ excepte en situacions de consum d’aliments i begudes i durant la pràctica d'activitat física, activitats 
aquàtiques l’ús d'instruments musicals de vent, així com en els supòsits que preveu l'article 6.2 del Reial 
decret llei 21/2020, de 9 de juny (Programa alerta escolar).

● Dur mascareta de recanvi i una botella de gel hidroalcohòlic.
● Recomanable: dur aigua ja que els abeuradors estan tancats.
● Distància interpersonal mínima d’1’5 metres.
● Evitar desplaçaments (al centre i a l’aula).
● Prohibit compartir materials(llibres, ordinadors, bolis, ….)
● Neteja de mans (gel hidroalcohòlic) abans i després de cada sessió.
● Deixar cada dia l’aula buida (llibres, quaderns, motxilles, roba,....).



ESCENARI B: Amb mesures restrictives (II)

● Espais limitats al pati.
● Hores de sortida i entrada (al centre i als patis) escalonada.
● Protocols abans de venir al centre (temperatura, no venir en cas de tenir símptomes 

relacionats).
● Utilització dels banys (aforament 4 persones).
● Protocol d’ús del bar (evitar aglomeracions, aforament 4+2 clients).
● Protocol de berenars (a l’aula per 1r i 2n). 

○ Es comanaran a 1a a la mateixa aula i el tendran a l’aula abans del pati.
○ Es plantejarà tiquet setmanal properament.

● Protocol al transport escolar.
● Protocols per a aules específiques (informàtica, laboratori, plàstica, música, educació física, 

tecnologia)



ESCENARI B: Amb mesures restrictives (III)

● Respectar l’etiqueta respiratoria (utilitzar el colze, evitar aglomeracions,...). 
● La ventilació freqüent dels espais.
● La neteja del centre.
● Una gestió adequada i precoç davant la possible aparició d'un cas.
● La informació DEL CENTRE sempre serà mitjançant el Gestib i pàgina web 

iesesporles.cat.
● Per informar a tutors i tutores s’ha d’utilitzar el correu corporatiu del centre 

(____-iesesporles.cat)
● Gestions generals: prioritzar via telemàtica.
● Gestions generals personals: sol·licitar cita prèvia.



ESCENARI B: Amb mesures restrictives (IV)

● L’alumnat no pot sortir de classe (excepte emergències).
● Si ha d’anar al bany durant una sessió ha de demanar la clau a consergeria.
● Canvis de classe:

○ Acompanyament de l’alumnat a les aules específiques mantenint la distància de 
seguretat.

● Realització de control de temperatura aleatori (personal del centre i sanitari).
● ROF: Modificació del reglament per establir com a falta greu el no respectar les 

normes sanitàries.



ESCENARI B: Amb mesures restrictives (V)

● Documentació per a les  famílies:
○ *Condicions per a l’assistència al centre.
○ **Declaració responsable sobre el compromís de seguir les normes 

establertes en els protocols i a mantenir el centre informat.
○  **Consentiment informat per a la realització del test PCR durant el curs 

escolar
○ Escrit per a les famílies dels alumnes que son contacte estret d’un cas positiu 

d'infecció per SARS-CoV-2 al centre educatiu

* Només informació
** S’han de signar i lliurar al tutor/tutora

https://docs.google.com/document/d/1mGsxKzt162uO9NDTBEQEmwPc2NwmC0w-S_J3_EbbHb8/edit
https://docs.google.com/document/d/1WA--1X0hgx0cyq4RkPkCIv-kNfUUIVw3CF5QcV_7ce8/edit
https://docs.google.com/document/d/1WA--1X0hgx0cyq4RkPkCIv-kNfUUIVw3CF5QcV_7ce8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Cdaue5pbmZ5cRoVPXHJMHX3YYlkCqaQ-dx_fJIPoCzA/edit
https://docs.google.com/document/d/1Cdaue5pbmZ5cRoVPXHJMHX3YYlkCqaQ-dx_fJIPoCzA/edit
https://docs.google.com/document/d/1BNU0Hr2Tf3kMlrL9BtDUcIKOE0snfkFzsu7S7H6QxNI/edit
https://docs.google.com/document/d/1BNU0Hr2Tf3kMlrL9BtDUcIKOE0snfkFzsu7S7H6QxNI/edit


ENSENYAMENT A DISTÀNCIA

● Veure pla de contingència digital a la web.
● Tots els grups tenen classroom de cada assignatura (obligatori).
● Utilització del Classroom.
● Volem convidar tutors (pares/mares) al classroom, per poder fer-ho 

necessitam un correu electrònic de gmail (enviar correu electrònic).



Entrades i sortides del centre   

Portes tancades fins les 7.50 sense que l’alumnat pugui entrar al centre abans del timbre.
PROCURAR DEIXAR L’ALUMNAT POC TEMPS ABANS DE L’ENTRADA AL CENTRE

https://docs.google.com/document/d/13o_N_GPNVLdNxFJ6X9wMVHtPTvJ9zo4A1uoNPDcNI94/edit


Localització dels grups



Classes presencials
1r d’ESO (entrada 1) excepte 1A

2n d’ESO (entrada 2)

Classes presencials en dies alterns
3r d’ESO (entrada 1)
4t d’ESO (entrada 2)

Entrada 8.00 Entrada 7.55

8.00-8.55 55’ 8.00-8.55 55’

8.55-9.50 55’ 8.55-9.50 55’

9.50-9.55 Recollida de material
9.50-10.10 PATI 20’ 

9.55-10.15 PATI 20’

10.15-11.05 50’ 10.10-11.05 55’

11.05-12.00 55’ 11.05-12.00 55’

12.00-12.05 Recollida de material
12.00-12.15 PATI 15’

12.05-12.20 PATI 15’ 

12.20-13.15 55’ 12.15-13.10 55’

13.15-14.10 55’ 13.10-14.05 55’









https://docs.google.com/document/d/1WA--1X0hgx0cyq4RkPkCIv-kNfUUIVw3CF5QcV_7ce8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Cdaue5pbmZ5cRoVPXHJMHX3YYlkCqaQ-dx_fJIPoCzA/edit






























Informar el tutor o la tutora 
mitjançant el correu electrònic 

dels resultats de la consulta o de 
la visita al centre de salut 

corresponent

IMPORTANT









INFORMACIÓ COVID DE LA CONSELLERIA 

EDUCACIÓ COVID-19

http://www.caib.es/sites/educaciocovid/ca/inici/?campa=yes

Teniu l’enllaç a la pàgina web del centre

http://www.caib.es/sites/educaciocovid/ca/inici/?campa=yes


Aclariments?

Dubtes?



Gràcies i bon 
començament de 

curs!


