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Benvolgudes famílies i alumnes de 4t d’ESO: 

 
Com ja us vàrem informar a anteriors missatges, des del centre es va realitzar una proposta a                 
la Conselleria d’Educació per a poder realitzar la presencialitat dels alumnes de 4t d’ESO a               
l’institut durant l'Escenari B. Aquesta setmana hem rebut noves instruccions que es            
publicaran al BOIB i que condicionen la nova organització. Són les següents: 
 
- Les mesures de protecció per la covid-19 als centres educatius es vinculen als nivells              

d’alerta sanitària. Els nivells d’alerta es classifiquen numèricament del 0 (nova normalitat)            
al 4 (risc molt alt o extrem), a partir de dades objectives, com la incidència acumulada en 14                  
dies per 100.000 habitants, el % de positivitat i el grau d’ocupació hospitalària. 

 
- Aquests nivells del 0 al 4 es consignen segons les unitats territorials i les seves               

particularitats. La nostra unitat territorial de referència és l’illa de Mallorca, no el municipi              
d’Alcúdia. Cada un dels nivells permetran una ràtio diferent d’alumnes a les aules. 

 
- Actualment, al mes de desembre, Mallorca es troba en nivell d’alerta 3 i això significa que                

els alumnes a partir de 2n d’ESO només poden assistir al centre presencialment en grups               
de ràtios al voltant de 20 alumnes. 

 
- Pels alumnes de 4t d’ESO des d’Inspecció educativa de la Conselleria d’Educació, al nostre              

centre s’ha establert una ràtio màxima per grup de 22 alumnes.  
 

- Cada 14 dies es revisarà el nivell d’alerta poguent suposar un augment o un descens de les                 
restriccions. 

 
- Actualment els tres grups de 4t d’ESO tenen respectivament 4t A (27 alumnes), 4t B (26                

alumnes) i 4t C (25 alumnes). Això significa que per poder impartir l’educació presencial, a               
cada grup hi ha un excés de 5, 4 i 3 alumnes respectivament. Per tant, l’organització que es                  
realitzarà serà la següent: 
Tots els alumnes de 4t d’ESO podran assistir tots els dies al centre. 
Cada grup tendrà un màxim de 22 alumnes a l’aula. Els alumnes que superen la ràtio                
sortiran en torns rotatoris i amb el control del professor de cada matèria a una aula                
d’estudi, on seran atesos per un professor de guàrdia i així podran continuar dins el centre.                
A algunes matèries no es supera la ràtio màxima i, per tant, tot el grup podrà estar amb el                   
seu professor d’aquesta matèria cada dia. 

 
-  
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- S’han redistribuït ubicacions d’aula d’alguns grups per poder garantir la distància mínima            

de seguretat. (Els tutors lliuraran als alumnes els horaris amb els nous espais) 
 

- L’inici d’aquesta organització serà el dimecres DIA 9 DE DESEMBRE, coincidint amb l'inici             
de la 2a avaluació. 

 
- Hem de recordar que l’assistència de més persones dins el centre augmenta el risc de               

contagis. Per això serà molt important el compliment estricte de les mesures de             
seguretat respecte a mascareta, neteja de mans, distàncies i ventilació. Els alumnes de             
qualsevol nivell que reiteradament incompleixin aquestes mesures, seran amonestats,         
perdran el dret d'assistència al centre i hauran de fer ensenyament no presencial des dels               
seus domicilis.  

 
No hem d’oblidar en cap moment que ens trobem en alerta sanitària per una pandemia vírica. 
Per tant, vos demanem més comprensió i col·laboració que mai, ja que si volem que es pugui                 
iniciar i mantenir l’ensenyament presencial al centre dependrà de les accions i la             
responsabilitat de tots i cada un de nosaltres. 
 

 
 
La direcció de l’IES Port d’Alcúdia. 
 
 
 
 
 

 


