Palma, 7 de setembre de 2020
Benvolgudes famílies:
En primer lloc, volem demanar-vos disculpes per la tardança en posar-nos en contacte amb
vosaltres. La causa ha estat aliena a la nostra voluntat, teníem aquesta comunicació preparada per
enviar-vos el passat 1 de setembre, però la setmana passada la Conselleria va anul.lar el nostre
disseny de l’escenari B, que havia aprovat el Consell Escolar dia 23 de juliol, i fins divendres no
vàrem poder acabar la nova organització.
Com sabeu, començam aquest nou curs continuant amb l’excepcionalitat provocada per la pandèmia
que ens afecta des de fa mesos i esperam que us trobeu tots bé, tot i les circumstàncies.
La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, d’acord amb la Conselleria de Salut, ha determinat
que, dels tres escenaris possibles que estableix la normativa, es comenci el curs en l’escenari B, el
de semipresencialitat. A partir d’avui a les 15’00h, tendreu a la vostra disposició, tant al Gestib com a
la pàgina web del centre, el nostre Pla de Contingència definitiu, on podreu veure amb detall en què
consisteix l’esmentat escenari.
En resum, l’escenari B s’estructura de la següent manera:
-Els grups de 1r d’ESO assistiran al centre cada dia, desdoblats en aules diferents; cada meitat
tendrà el seu propi tutor.
-Els grups de PIE i PMAR assistiran també cada dia sense desdoblar, ja que no superen els 20
alumnes per grup, que és l’establert per Conselleria.
-Els 3 grups de 2n Batxillerat assistiran cada dia al centre i no es desdoblaran, ja que tots tres tenen
entorn dels 20 alumnes.
-Els grups de 2n, 3r i 4t d’ESO i els de 1r de Batxillerat assistiran a classe per meitats (seguint l'ordre
alfabètic de la llista del grup) i en dies alterns. Així, la primera setmana de curs assistirà a classe la
primera meitat de cada grup els dilluns, dimecres i divendres, i la segona meitat de cada grup, els
dimarts i dijous; a la setmana següent, els dilluns, dimecres i divendres hi assistirà la segona meitat, i
els dimarts i dijous, la primera. I així successivament. La darrera setmana de cada mes els tutors
penjaran al Gestib el cronograma del mes següent perquè vosaltres tengueu informació clara sobre
els dies que els vostres fills han de venir al centre.
Tots els membres de la comunitat educativa seguiran estrictament les mesures higièniques de
seguretat establertes i detallades al Pla de Contingència.

Pel que fa al Pla d’Acollida, inclòs al nostre Pla de Contingència, hem hagut de fer-hi algunes
modificacions com a conseqüència de les darreres decisions de la Conselleria. Així, els alumnes
començaran en dies distints, de manera que l’acollida tendrà lloc al llarg de la primera setmana de
curs. Les dates establertes són les següents:

DIJOUS 10 DE SETEMBRE

1r ESO

Entrada pel porxo:
1A:9’15
1B:9’30
1C:9’45
1D:10’00
1E:10’15

Sortida per consergeria:
1A:10’45
1B:11’00
1C:11’15
1D:11’30
1E:11’45

DIVENDRES 11 DE SETEMBRE
Entrada pel porxo:
2A(1):9’30
2B(1):9’45
2C(1):10’00
2D(1)/PMAR:10’15

Sortida per consergeria:
2A(1):10’30
2B(1):10’45
2C(1):11’00
2D(1)/PMAR:11’15

2A(2):11’00
2B(2):11’15
2C(2):11’30
2D(2):11’45

2A(2):12’00
2B(2):12’15
2C(2):12’30
2D(2):12’15

2n ESO

DIVENDRES 11 DE SETEMBRE
2n Batxillerat
Entrada pel porxo:
10’30

Sortida per consergeria:
11’30

DILLUNS 14 DE SETEMBRE

3r ESO + PIES

Entrada pel porxo:
3A(1):9’15
3B(1):9’30
3C(1): 9’45
3D(1): 10’00
3PMAR: 10’00
PIES: 10’15

Sortida per consergeria:
3A(1):10’00
3B(1):10’30
3C(1): 10’45
3D(1): 11’00
PMAR:11’00
PIES:11’15

3A(2):10’45
3B(2):11’00
3C(2):11’15
3D(2):11’30

3A(2):11’45
3B(2):12’00
3C(2):12’15
3D(2):12’30

Inici classes ordinàries Escenari B: 1r d’ESO, desdoblat;
2n d’ESO, per meitats i en dies alterns, i 2n Batxillerat.
DIMARTS 15 DE SETEMBRE
4t ESO

Entrada pel porxo:
PRAQ:10’00
4A(1):10’10
4B(1):10’20
4C(1):10’30
4D(1):10’40

Sortida per consergeria:
PRAQ:11’00
4A(1):11’10
4B(1):11’20
4C(1):11’30
4D(1):11’40

4A(2):11’40
4B(2):11’50
4C(2):12’00
4D(2):12’10

4A(2):12’40
4B(2):12’50
4C(2):13’00
4D(2):13’10

Inici classes ordinàries 3r d’ESO, per meitats i en
dies alterns.

DIMECRES 16 DE SETEMBRE
1r Batxillerat

Entrada pel porxo:
10’00

Sortida per consergeria:
11’00.

Inici classes ordinàries 4t d’ESO, per meitats i en dies
alterns.
DIJOUS 17 DE SETEMBRE
Inici classes ordinàries 1r Batxillerat, per meitats i en
dies
alterns.
Cicles
Formatius:

DIMARTS 29 DE SETEMBRE

En aquestes jornades d'acollida els tutors i els membres de l'equip directiu explicaran detalladament
als alumnes el funcionament d'aquest curs excepcional, les normes establertes, les mesures
sanitàries prescrites i l'organització general. A partir de dijous 17 de setembre passarem a l'escenari
B.

Confiam poder tornar a la normalitat al més aviat possible i us demanam la vostra col.laboració en
aquesta situació tan complicada que vivim. Com sempre, per a qualsevol dubte, informació o
suggeriment restam a la vostra disposició, per telèfon o a través dels nostres correus electrònics
directiva@ies.sonrullan.com i secretaria@ies.sonrullan.com. Recordau que l’accés al centre queda
limitat fins que acabi la crisi sanitària i les famílies només podeu venir si sou convocades pel tutor o
per algun membre de l'equip directiu.
Finalment, us adjuntam amb aquesta circular dos documents, en els quals us comprometeu a no
portar els vostres fills a classe si presenten símptomes compatibles amb la COVID-19, així com a
seguir les normes establertes als protocols sanitaris i a mantenir el centre informat davant qualsevol
novetat que pugui esdevenir. Són els següents:

1. Declaració responsable sobre el compromís de seguir les normes establertes als protocols i a
mantenir el centre informat.
2. Consentiment informat per a la realització del test PCR durant el curs escolar.
Cal que els vostres fills ens retornin aquests documents signats per vosaltres durant la primera
setmana de curs, i millor si és el dia de l’acollida.
Us recomanam que instal.leu als vostres telèfons mòbils l’aplicació radar-covid, de la qual trobareu
tota
la
informació
en
aquest
enllaç:

http://www.caib.es/sites/radarcovid/ca/radar_covid/?campa=yes

Us donam la benvinguda al curs 2020-21, amb la confiança que entre tots superarem les dificultats
que la realitat ens planteja. Estam convençuts que la col.laboració és la clau de l’èxit que segur que
aconseguirem.
Ben cordialment,
L'equip directiu

