
Reunió inicial famílies de 1r
Curs 2021/22



L’objectiu principal d’aquest pla és recuperar progressivament la plena normalitat educativa, organitzant aquest 
curs 2021-2022  garantint la presencialitat completa de tot l'alumnat.

Per garantir aquesta presencialitat, a partir del mes de setembre les activitats als centres educatius han de 
complir aquests objectius:

a) Crear entorns escolars saludables i tan segurs com sigui possible, 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 que es gestionin adequadament a través de protocols d'actuació 
clars i de coordinació dels agents implicats.

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

Pla de contingència 2021-22



Objectiu 1

Crear entorns escolars saludables i tan segurs com sigui possible, tant 
físicament com emocionalment, mitjançant mesures de promoció de la 

salut, prevenció i protecció adaptades a cada etapa educativa.



1Mesures generals
Ús de mascaretes (2)

Serà obligatòria per tota la comunitat educativa dins del centre.

L'ús de mascareta és obligatori en tot moment en el cas dels adults excepte en situacions de consum d'aliments 
i begudes i durant determinades pràctiques d'activitat física o l'ús d'instruments musicals de vent



2Mesures generals
Distància de seguretat (entrades i sortides, aules, als passadissos i als patis) 
AULES

Nivell d'alerta sanitària 0, 1 o 2.
A partir de primer d'ESO s'ha de mantenir, sempre que sigui possible, la distància interpersonal de seguretat d’1,2 m dins les 
aules. 

Nivell d'alerta sanitària 3 o 4
La distància de seguretat en els grups de tercer i quart d'ESO, s'ha d'incrementar fins a 1,5 m dins les aules. 



Plànol entrades 2021-22



A9 53,12m²
2n ESO C

ràtio 26

A10 51’58m²
2n ESO B

ràtio 25

A11 51’58m²
4t ESO C
ràtio 22

A13 51,58m²
3r ESO C
ràtio 22

A14 51,58m²
3r ESO B
ràtio 22

A15 51,58m²
3r ESO A
ràtio 22

A7 53,12m²
2 ESO D
ràtio 26

A6 51’58m²
4t ESO A 
ràtio 23

A5 51’58m²
1r ESO D 
ràtio 20

A3 51,58m²
1r ESO C 
ràtio 20

A2 51,58m²
1r ESO B
ràtio 20

A1 51,58m²
1r ESO A
ràtio 20

A4 60,11m² 
LABORATORI

Localització aules 1a planta_Presencialitat a tots els nivells_2021-22

A12 59,27m²
2n ESO A

ràtio 26



Escenari 0,1,2 (Separació 1,44m.) Escenari  3, 4 (Separació 2,25 m.)

Nivell Escenari 0,1,2
Grups Ratio Escenari 3,4

Grups Ratios Situació

1r (n=100) 4 20 4 20 Presencial 

2n (n=103) 4 26 4 22-28 en funció de l’aula Presencial

3r (n=66) 3 22 3 22 Presencial 

4t (n=69) 3 23 3 22 Presencial

El canvi a l’escenari 3 suposa que 3 dels grups de 2n d’ESO han de canviar d’aula passant a utilitzat l’aula 
d’informàtica i la de música com a aules grup i reorganitzar les ràtios d’aquest nivell.



Organització del pati



1r i 2n d’ESO 3r i 4t d’ESO

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 A l’aula
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 A l’aula
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’



3Mesures generals
Ventilació freqüent dels espais   

Les aules s’obrin totalment a les 7.30 hores i s’han de ventilar durant tot el matí sempre que les 
condicions climatològiques ho permetin.
A l’hivern es pot reduir la ventilació durant les classes i aprofitar els canvis de classe per ventilar millor.
Totes les aules tenen un detector de CO2



4
Mesures generals
Higiene de mans i respiratòria   
Gel hidroalcohòlic a les aules.



5Mesures generals
Evitar compartir materials

Abeuradors del pati
Les fonts d’aigua de la zona d’esplai no es poden utilitzar. S’ha d’evitar l’ús compartit de botelles 
o bidons. 

Ordinadors individuals, material escolar,...

Les assignatures específiques (educació física, tecnologia, plàstica i música tenen protocol 
d’utilització de materials i de neteja).
   



I ja que xerram de material escolar, recordau...



6Mesures generals
Organització de l'ús dels banys

S’ha limitat el nombre de persones a I'interior dels banys i dels vestuaris per tal 
de garantir la distància de seguretat. 

   



7Mesures generals
Organització de l'ús del bar / Servei de berenar
Aforament limitat a 8 persones a l’interior

Files marcades per indicar la circulació i mantenir la distància

Tiquet de berenar setmanal

Entrepà diari encomanat a l’aula

Preus aprovats pel Consell escolar



8Mesures generals
Normativa interna COVID-19
Conductes contràries a les normes de convivència

● No complir amb les normes bàsiques de prevenció, especialment no dur la mascareta ben posada i 
no mantenir les distància interpersonal de seguretat.

● No emprar les portes d’accés i sortida autoritzades.
● No respectar els aforaments limitats.
● No respectar els espais delimitats per cada grup durant els esplais.
● No complir amb la direccionalitat dels passadissos. 

Conductes greument perjudicials
● Qualsevol actuació que impliqui un alt risc de contagi, per exemple:

○ Acudir al centre amb febre.
○ No dur la mascareta ben posada o baixar-se-la sense motiu.
○ Tossir intencionadament damunt d’un company.
○ Acostar-se molt i per un temps prolongat a un altre company.
○ No respectar els espais delimitats per cada grup durant els esplais (reiteració)
○ No seguir el protocol establert quan, a partir de la seva simptomatologia, hi ha una sospita de contagi. 

● L’acumulació de conductes contràries a les normes de convivència. 



Objectiu 2

Possibilitar la detecció precoç de casos i que es gestionin 
adequadament a través de protocols d'actuació clars i de 

coordinació dels agents implicats.



Teniu la informació general a l’agenda escolar



Repartir la informació a les famílies i recordar que s’han de signar.

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,

així s’encarregaran d’informar a la resta de l’equip docent.

IMPORTANT





INFORMACIÓ COVID DE LA CONSELLERIA 

EDUCACIÓ COVID-19

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

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




Objectiu 3

Funcionament general del centre



CALENDARI ESCOLAR CURS 2021-22

ACOLLIDA ALUMNAT  1r D’ESO: 10 de setembre de  8.00 a 14.05 hores

1a AVALUACIÓ
 Del 10 de setembre al 10 de desembre

Lliurament de l’informe d’avaluació inicial: 25 d’octubre
Lliurament de l’informe de la 1a avaluació:  17 de desembre

Aclariments de notes: 20 de desembre a les 14.05 hores (amb cita prèvia) 



CALENDARI ESCOLAR CURS 2021-22

2a AVALUACIÓ
 Del 13 de desembre  al 25 de març

Lliurament de l’informe de la 2a avaluació: 1 d’abril
Aclariments de notes: 4 d’abril a les 14.05 hores (amb cita prèvia)

3a AVALUACIÓ
Del 28 de març al 23 de juny

*Lliurament de l’informe d’avaluació ordinària: 23 de juny
*Aclariments i reclamacions: 23 i 24 de juny

* Aquest curs, tot i que encara no s’ha publicat,  no hi ha proves extraordinàries de setembre.
Per aquest motiu el calendari de final de curs pot tenir modificacions.

Corregir 
3 per 13



PÀGINA WEB
INFORMACIONS GENERALS DEL CENTRE

CALENDARI GENERAL DEL CURS
DRETS I DEURES DE L’ALUMNAT

NORMATIVA D’ÚS DE DISPOSITIUS MÒBILS
NORMES DE CONVIVÈNCIA I MESURES DE CORRECCIÓ

GESTIB
DOCUMENTACIÓ INSTITUCIONAL

INFORMES D’AVALUACIÓ
JUSTIFICACIÓ DE FALTES D’ASSISTÈNCIA

MISSATGES DEL CENTRE
INCOMPLIMENT REGLAMENT (Veure web)

http://redols.caib.es/c07013164/docs/


Normativa interna “Ús de dispositius mòbils”  (Extracte chromebooks)

Per començar cal recordar que l’ordinador, al centre, és una eina de treball i que és el professorat qui decideix el que s’ha de fer en cada 
moment.

1. Els portàtils i els carregadors han d’estar ben identificats amb un adhesiu on hi consti el nom i el curs.

2. Els ordinadors han d’arribar al centre amb la bateria ben carregada, només s'endollen a l’aula en situacions puntuals.

3. En horari escolar, els ordinadors són d’ús exclusivament acadèmic i en cap cas es faran tasques diferents amb l’ordinador de les que 

indiqui el professorat. 

4. Juntament amb el portàtil s’han de portar auriculars, tot i que tan sols es podran fer servir quan el professorat ho demani. 

5. És convenient tancar la pantalla de l’ordinador en els canvis de classe. S’han d’evitar al màxim els riscos de caigudes i trencaments.

6. Almanco una vegada al dia s’ha de tancar la sessió i reiniciar l’ordinador per garantir el correcte funcionament de totes les 

aplicacions.

En cas d’avaria hi ha un servei de préstec durant 15 dies per part del centre

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_OsD5bTD0VJFZk0EKySW8oGn_cb-zKC9


Què podem tenir en compte per 
ajudar als nostres fills i filles?



Quines poden ser les claus de l'èxit?



Quines poden ser les claus de l'èxit?



Recordatori
Les famílies participen en el procés educatiu, adoptant les mesures necessàries per:

❏ Afavorir el desenvolupament dels seus fills tant a nivell acadèmic com a nivell d’hàbits 
actituds, interessant-se, a la vegada,  per conèixer-ne l’evolució.

❏ Estimular al seu fill/a per a que realitzi les tasques i activitats que se li encomanin.
❏ Assistir a les reunions que es convoquin des de l’IES.
❏ Informar al centre seguint els canals de comunicació pertinents (professorat, tutors/es, equip 

directiu) d’aquells aspectes que puguin afectar a la formació del seu fill/a o a la seva relació 
amb el Centre.

❏ Respectar i col·laborar en l’adequat funcionament i compliment del reglament del centre.
❏ Col·laborar activament en els òrgans de participació establerts per als pares i mares (AMIPA, 

Juntes de delegats, Consell escolar) aportant suggeriments i propostes de millora.



Col·laborar activament en els òrgans de participació establerts per als pares i mares (AMIPA, 
Juntes de delegats, Consell escolar) aportant suggeriments i propostes de millora.

Famílies enllaç
Delegats de grup

❏ 4-5 reunions de delegats al llarg del curs amb l’equip directiu.
❏ Segurament dimecres a les 19.00 (se pot acordar dia i hora a la 1a reunió).
❏ N’hi pot haver més d’un per classe.



COM SERÀ EL PRIMER DIA?

   



Acollida 1r ESO

8.00-8.55

Presentació tutors, cotutors i professorat de suport (repartit en funció de l’alumnat). Repartiment chromebooks (si és possible)
Horaris, calendari escolar,  entrades i patis. Col·locació de taules a l’aula. Dinàmica 1” Cercle de presentació”

VISITA AL CENTRE PER GRUPS SEPARATS Dinàmica 2 “El vent bufa”
Dinàmica 3“Ja coneixes el teu centre?-Gimcana”

8.55-9.50 (+5’)
Treball cooperatiu: definir grups, funcions i responsabilitats de cada membre,

Definir les normes de funcionament de la classe partint dels drets i deures (agenda).  Dinàmica 4 “Treball cooperatiu”-1/2/4

9.55-10.15 PATI

10.15-11.05

Personal del centre de salut. Aspectes bàsics d’educació per a la salut en relació amb la COVID-19: descripció dels símptomes de la malaltia, el protocol sobre 
com actuar davant l'aparició de símptomes, les mesures de distància interpersonal i la limitació de contactes, la higiene de mans, la higiene respiratòria i la resta 

de mesures de protecció individual, l'ús adequat de la mascareta, la consciència de la interdependència entre els éssers humans i l'entorn, i el foment de la 
corresponsabilitat en la salut pròpia i en la salut dels altres. Dinàmica 5: “A caminar!!!”

11.05-12.0 (+5’)
Material necessari. Ús de les taquilles. Pes de les motxilles. Organització i funcionament general: mòbils, tancament d’aules, quaderns, cartapasi, bolis,....   

Procurar dur només el material imprescindible. No deixar material a l’aula.

12.05-12.20 PATI

12.20-13.15

Normativa dispositius mòbils. Acord de claustre per recollir mòbils cada dia.
Conèixer la pàgina web, veure la informació que hi poden trobar,...

Funcionament del drive i classroom. Tot l’equip docent ha de tenir el classroom de grup activat. Activitat inicial preparada al classroom.

13.15-14.10
Dinàmica 6: “Cercle de cloenda?

VALORACIÓ DE L’ACOLLIDA

https://docs.google.com/document/d/1WBSByx44RfGZ2bWnubFxSB5Ti87SVGgD/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1ofJd_e0p0oAJygSrKgYphWts09oruBg0l2rG7T2BAvU/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/13xL_YlfJ9aX7Uq6i640lh7G2wphs3TboGq_FxQpd2zY/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1fD9zTVVJT7Sh3N8njljMow0KTyHyaNPqaZwW87B_JQo/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1NT14KUZjEe2R9_wqqlFZtrbCaT2jFz49sBzrLla_54U/edit
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_OsD5bTD0VJFZk0EKySW8oGn_cb-zKC9
https://docs.google.com/document/u/0/d/1eNf5aoGg5HPLEcQ0mTzKwguSTfQxWZnSf3E1wuyOrVs/edit




GRÀCIES PER LA VOSTRA ASSISTÈNCIA

COM PODEM MILLORAR?

Formulari de valoració

https://docs.google.com/forms/d/1vG55GSOg8Eqfd_k1WUbsT0x0Dt3CPkUFVbGqYWPqWhU/edit

