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Benvolgudes famílies,
Ja s’ha publicat la darrera Resolució del 3 de setembre que regula l’organització del curs escolar
2020/2021 per part de les Conselleries d’Educació i de Salut. Donats els constants canvis en les
instruccions així com en la situació sanitària a pocs dies de l’inici del curs, tant l’equip directiu com els
equips docents i de tutors estem ajustant l'organització del centre segons les disposicions establertes.
Vos comunicam la següent informació:
Distribució dels grups:
- 1r ESO: 4 grups (cada un d’ells es dividirà en 2 subgrups per disminuir la ràtio per aula)
- 2n ESO: 5 grups
- 3r ESO: 3 grups (cada un d’ells es dividirà en 2 subgrups per disminuir la ràtio per aula)
- 3r PMAR: 1 grup
- 4t ESO: 3 grups (cada un d’ells es dividirà en 2 subgrups per disminuir la ràtio per aula)
- Aula UEECO: 1 grup
Jornades d’acollida i presentació al centre: (de 9h a 12h)
- Alumnes 1r ESO i UEECO: dijous 10 de setembre
- Alumnes 2n ESO: divendres 11 de setembre
- Alumnes 3r ESO i 3r PMAR: dilluns 14 de setembre
- Alumnes 4t ESO: dimarts 15 de setembre
Les jornades d’acollida són esglaonades en quatre dies consecutius per evitar superar els 150 alumnes
per dia i poder atendre adequadament els alumnes. Durant la jornada d’acollida els tutors explicaran
als alumnes les instruccions de funcionament per aquest curs, els horaris de les matèries, distribució
dels espais, les mesures higièniques i la normativa referent als protocols de prevenció de contagis.
Als alumnes de 3r i 4t d'ESO se’ls explicarà la distribució horària de classes presencials al centre
segons el subgrup corresponent (grup 1/grup 2).
Segons la normativa vigent, s’entregarà a cada alumne 2 documents que hauran de tornar emplenats
i signats al seu tutor el primer dia de classe:
- una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes dels protocols
davant la Covid-19 i a mantenir el centre informat de qualsevol novetat al respecte.
- el consentiment informat per fer la PCR ( o una altra prova diagnòstica d’infecci´o per
SARS-Cov-2)
Inici de classes
Les classes començaran per tots els grups el d
 ia 16 de setembre en ESCENARI B:
- Alumnes de 1r i 2n ESO, ALTER, UEECO i 3r PMAR: tots els dies al centre
- Alumnes de 3r i 4t ESO: combinació ensenyament presencial i telemàtic en dies alterns (un dia
al centre i al següent a casa).
Aquesta organització es deriva de la manca d’espais suficients al centre. Les aules específiques i la
biblioteca s’han reconvertit en aules ordinàries per poder atendre al màxim d’alumnes diàriament.
Entrades i sortides
L’entrada i la sortida es farà també a diferents hores segons els grups:
Entrada

Sortida

1r ESO, 2n ESO i UEECO

7:55h

14:05h

3r ESO i 4t ESO

7:50h

14:00h

* Les portes es tancaran a les 8:00h, a partir d’aquí es considerarà un retard.
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Reunions amb les famílies
Les reunions amb les famílies seran només presencials per als pares i mares d’alumnes de 1r d’ESO i
UEECO ja que aquests famílies i alumnes no varen poder visitar el centre al final de curs degut al
període de confinament. Pregam l’assistència d’un sol membre de la família per evitar aglomeracions
innecessàries. Cada família ha rebut un missatge al gestib informant de quin grup correspon al seu
fill/a.
Per a la resta de grups (2n, 3r i 4t d’ESO) les reunions seran telemàtiques per videoconferència. Es
convocaran mitjançant un enllaç al Google MEET que rebreu al GESTIB i al vostre correu de centre.
Comissió de salut
S’ha creat la comissió de salut del centre que coordinarà totes les actuacions referents a possibles
casos o brots de covid-19, així com de remetre tota la informació necessària sobre el protocols
d’actuació i les mesures higièniques. Pròximament rebreu els documents informatius al respecte.

Aquest serà un curs escolar inusual per les circumstàncies excepcionals que estem vivint. A l’IES Port
d’Alcúdia treballarem per fer del centre un espai segur pels vostres fills i filles i per atendre
adequadament el seu aprenentatge i la seva educació.
Vos desitjam un bon començament de curs.

La direcció

