BENVIGUTS/DES
CURS 2020/2021
REUNIONS FAMILIES MES DE SETEMBRE 2020

NORMATIVA DE REFERENCIA
Resolució conjunta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i
Consum de 6 de juliol de 2020 (BOIB 7 de juliol).
Pla de contingència del CEIPIEEM Son Serra ( aprovat pel claustre i el consell escolar del centre)
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 (BOIB 5
de setembre )

Objectius curs 2020/2021
Rebre als alumnes en un entorn càlid, acollidor, tranquil i lo més segur possible.
Fer un acompanyament emocional als alumnes, a les famílies i personal de centre.
Crear els nous vincles d’aula i de grup.
Donar una resposta organitzativa i educativa aplicant totes les mesures higièniques i
sanitaries establertes a la normativa per tal de minimitzar el risc de contagi .
Instaurar ,recolzar interioritzar conductes saludables i els hàbits d’higiene i rutines diàries.
Tractament sistematitzat de l’Educació per a salut ( educar, inculcar, interioritzar i
generalitzar hàbits d’higiene i continguts especíﬁcs).
Coordinadora de Salut i comissió de salut.
Recolzar el vincle i l'ús de les aplicacions telemàtiques per tal de minimitzar l’impacte d’ un
possible canvi d’escenari ( C) o del conﬁnament d’un aula en concret.
Desenvolupar el currículum oﬁcial segons l’escenari i Pla de contingència.

ACTUACIÓ CONJUNTA CENTRE FAMÍLIES
Donar una resposta organitzativa i educativa aplicant totes les mesures higièniques i sanitaries
establertes a la normativa per tal de minimitzar el risc de contagi
Un acompanyament tranquil, segur i amb una actuació continua. Una entrada tranquila.
Importància de l'actitud de la família i les verbalitzacions davant els seus ﬁlls/es.
Evitar verbalitzacions alarmistes davant dels seus ﬁlls/es i irrespetuoses vers les normes del
centre i situacions a l’entrada i sortida del centre inadequades.
Puntualitat a l’hora de l’entrada ( no arribar abans d’hora del seu torn )
Les normes són generals i ja han d’estar treballades per part de les famílies, no son noves. La
situació es la que canvia.
Els documents són obligatoris presentar el dia indicat, al mateix document poden reﬂectir el seu
parer i/o disconformitat.
En cas de desacord amb la normativa, inici de les classes, Pla de contingència aprovat pel claustre i
Consell Escolar els preguem el compliment i respecte .
Poden presentar les seves queixes i suggeriments als organismes competents.

MASCARETES
Donar una resposta organitzativa i educativa aplicant totes les mesures higièniques i sanitaries establertes a la
normativa per tal de minimitzar el risc de contagi .
Proposta del centre
Recomanam l’us de les mascaretes a Infantil pels desplaçaments
entrada/sortida
desplaçaments
escoleta/menjador ( grups al mateix espai)
Obligatori l’ús
Escoleta matinera i transport escolar ( sortides…)
MOTIU
L’ estructura del centre condiciona prendre aquesta mesura ( comparteixen accesos, ediﬁci, passadissos, escales,
ús del menjador, escoleta…) amb l’objectiu de minimizar els risc de contagi.
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

MASCARETES
Donar una resposta organitzativa i educativa aplicant totes les mesures higièniques i sanitaries
establertes a la normativa per tal de minimitzar el risc de contagi .
Educació infantil alumnes de 3 a 6 anys.
Obligatoria a partir de primera de primaria.
https://www.ibsalut.es/es/info-ciudadania/cuidar-la-salud/519-coronovairus-covid-19/3789-covid-19
Recomendaciones del uso de mascarilla
Uso entre los 3 y 5 años
Para toda la población uso de mascarilla quirúrgica o higiénica
Niños y niñas sanos
Los niños y niñas sanos a partir de 3 años deben usar mascarillas higiénicas acordes a cada rango de edad.
Existen tres tallas entre los 3 y los 12 años: Talla pequeña (3 a 5 años)/Talla mediana (6 a 9 años)/Talla grande (10 a 12 años)
Los niños y niñas con más de 12 años deben utilizar las mascarillas higiénicas para uso en adultos.
Es importante que un adulto supervise la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas.

Escenari actual
Escenari A: Nova normalitat

Escenari B: Amb mesures restrictives

Escenari C: Confinament

Les classes són presencials per a
tot l'alumnat, i s'han de prendre fes
mesures de prevenció, contenció i
higiene que es determinen
El curs s'ha de dur a terme amb les
ràtios legalment establertes,
sempre d'acord amb les
recomanacions del Ministeri
d'Educació i del Ministeri de
Sanitat, Í amb els protocols
específics de seguretat.

Amb mesures més restrictives pel que fa a la distància recomanada per les Ensenyament digital.
Pla de contingència digital del
autoritats sanitàries, que suposaran diferents maneres d'atendre a
centre.
l'alumnat, segons les etapes i els cursos en què es trobi matriculat, tals com
separació de grups i limitació de de ràtios, que poden donar lloc a una
redistribuir deis 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 formules mixtes .
De forma excepcional en aquest escenari, i només quan no sigui possible
disposar dels recursos necessaris per garantir la distància de seguretat d'un
metre i mig, es podran autoritzat formules que no suposen presencialitat
completa en l'educació primària, amb l'aprovació del consell escolar i
l'informe favorable de la inspecció educativa.
Aquestes fórmules seran opcionals per a les famílies.
ASSISTÈNCIA AL CENTRE PRESENCIAL

organització entrades i sortides
Un inici tranquil, segur i ordenat és la millor forma de començar el dia pels nostres alumnes.
Es prega la màxima puntualitat de les famílies i compliment del seu torn d’entrada/sortida.
Respectar la distància de seguretat entre els alumnes i acompanyants.
Entrades i sortides: carrer Maribel i carrer Matamusinos
Entrada esglaonada per evitar aglomeracions .
A les barreres del centre s'assenyalen zones d’espera per les famílies.
Petició a l’Ajuntament de presència policial a les entrades i sortides.
Petició a l’Ajuntament de tancament en l’horari d’entrada i sortida del carrer Pardo Bazán.
Els alumnes que arriben tard hauran d’esperar a les 9 hores fora del centre acompanyants per
un membre de la família.

Inici de les classes
Organització de l’entrada dia 10 Infantil 3 anys i 1r de primària, dia 11 Infantil 4 i 5 anys i
2n de primària , dia 14 3r i 4t de primària i dia 15 5è i 6è de primària. Patis esglaonats
ESPAIS :Petició d’altres espais externs a l’Ajuntament Neteja durant l’horari lectiu

Salut
Cada dia les famílies han de prendre la temperatura del seu ﬁll/a abans d’anar al
centre.
Entregar les ﬁtxes mèdiques abans de l’inici del curs.
Medicacions al centre abans de l’inici del curs, no poden dur medicaments ni a la motxilla i s’entreguen a
l’equip directiu o monitora escoleta.
Al.lèrgies alimentàries: per greus situacions alimentàries aques curs no es poden dur al centre ( berenars,
menjador) cap tipus de fruits secs o llavors, incloent pà, galetes i coques; xocolata, sucedanis de cranc i les
següents fruites : plàtan, taronja, mandarina, melicotó, nectarina, paraguai, Kiwi i prunes ( es un bon
moment per incloure noves fruites primer a ca seva i desprès a l’escola)
Aniversaris no es poden celebrar amb un berenar al centre.
Polls

Famílies organització
Entraran dins l’ediﬁci per indicació de l’equip directiu o del professorat complint les
mesures de seguretat i, en cap cas, si presenten símptomes compatibles amb COVID
19.
En cas de necessitat ( entrega de medicacions, documents…) han de sol.licitar cita
prèvia per telèfon 971798769.
El centre els convocarà en cas de necessitat ( reunions, traspàs d’informació…)
Canals de comunicació amb els docents de primària i ensenyaments musicals, és
l’AGENDA ESCOLAR a Infantil el quadernet especíﬁc.
Canals de comunicació diària amb el centre a l’escenari B : telèfon, agenda i correu
oﬁcial ( exclusivament el correu ceipieemsonserra@educaib.eu).
Abans de les 8’30 hrs no es pot accedir al centre ( ni per anar als banys per higiene i
neteja)
Les tutories i reunions seran telemàtiques per qüestions organitzatives ( horari lectiu
d’horabaixa) i facilitar un possible escenari C ( conﬁnament)

Families col. laboració i compromís
Compartim un objectiu comú: el benestar i seguretat dels seus ﬁlls/es
Per aixó és necessari
Conèixer la normativa i el Pla de contingència del centre.
Consultar diàriament l’agenda escolar a primària i signar els avisos.
Consultar diàriament la plana WEB.
Tenir l'accés al GESTIB actualitzat.
Complir amb els terminis establerts en l’entrega dels documents oﬁcials i obligatoris.
Respectar i complir amb l’organització del centre i les normes., aquest curs la
puntualitat és essencial pel bon funcionament del centre
Fer arribar els seus suggeriments o propostes pels canals establerts
Participar com a Famílies Enllaç ( aspectes generals no particulars)
Associar-se a l’AFA i col.laborar amb la Junta.

Famílies documentació que han
d’emplenar i entregar
El primer dia de classe es lliurarà a cada alumne la següent documentació:
Full d’autoritzacions
Fitxes mèdiques ( atenció entrega medicaments )
Autorització Familia enllaç
Autorització per l’adjudicació d’un compte correu del centre ( entorn google)per cada
alumne.
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.
L’endemà del dia d’inici de les classes l’alumnat ha de lliurar emplenada i signada pels
progenitors/es tota la documentació esmentada anteriorment.

Fons de llibres, recursos didàctics i tecnològics i
d’instruments musicals d’Educació Infantil, Primària i
Ensenyaments Elementals de Música.

Es recorda a les families que abans del 26 de juny de 2020 s’havia de fer per a cada
alumne l’aportació de la quota anual Fons de llibres, recursos didàctics i tecnològics i
d’instruments musicals d’Educació Infantil, Primària i Ensenyaments Elementals de
Música, aprovades per el Consell Escolar per al curs 2020-21.

Si encara no han fet l’abonament s’han de posar al dia dels rebuts pendents .

USUARIS SERVEIS
Amb el desdoblaments d’aules l’organització del mes d’agost ja no es válida.
S’han de respectar les normes d’organització i sanitàries.
Llistats .
Les famílies que han sol.licitat plaça als diferents serveis rebran, abans de començar el curs, un
missatge via GESTIB conﬁrmant la plaça.
En cas de no rebre conﬁrmació de plaça es prega que ho comuniquin al centre al correu oﬁcial
ceipieemsonserra@educaib.eu.

MENJADOR ESCOLAR
Amb la nova normativa s’ha de garantir la continuïtat dels grups estables per poder donar
aquest servei.
Donades les característiques del nostre centre per les exigències sanitàries, organització en grups
estables (A,B i C) i limitacions d’espai , el servei inicialment donarà resposta als alumnes en torn ﬁx,
( cinc o tres dies estables), amb conformitat amb la normativa pertinent i amb la distància de
seguretat. En escenari A es podrà donar una major resposta.
Els criteris prioritaris per assignar les places de menjador son incompatibilitat horària amb la feina
d’ambdòs pare/mare o tutor/a i alumnes( inclou germans) amb horari lectiu a partir de les 13’30
hores ( acord Comissió menjador dia 5 de febrer de 2020).
No poden fer ús d'aquests servei, les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament
domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada
de COVID-19.
.Per poder donar la màxima resposta el centre amb aquest escenari B ha adequat els espais
d’escoleta matinera, Pitàgores i biblioteca escolar.
S’han establert torns tancats .
cad alumne tindrà sempre la mateixa cadira assignada.
Es recorda que per motius de Sanitat no es poden fer netes les dents a l’escola.

ESCOLETA MATINERA
Amb la nova normativa s’ha de garantir la continuïtat dels grups estables per poder donar
aquest servei.
Comença dilluns dia 14 pels alumnes que ja han iniciat el curs.
Donades les característiques del nostre centre per les exigències
sanitàries, organització en grups establ(A,B i C) i limitacions d’espai , el servei inicialment donarà
resposta als alumnes en torn ﬁx, amb conformitat amb la normativa pertinent i amb la distància de
seguretat. En escenari A es podrà donar una major resposta.
No poden fer ús d'aquests servei, les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament
domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada
de COVID-19.
Les famílies no poden entrar al recinte escolar, sortirà una monitora a recollir a cada alumne.
Cada alumne tindrà sempre la mateix lloc assignat als espais.

EXTRAESCOLARS :
CLUB COLE
Amb la nova normativa s’ha de garantir la continuïtat dels grups estables per poder donar aquest
servei.
Donades les característiques del nostre centre per les exigències sanitàries, organització en grups
establ(A,B i C) i limitacions d’espai , el servei inicialment donarà resposta als alumnes en torn ﬁx,
amb conformitat amb la normativa pertinent i amb la distància de seguretat.
En escenari A es podrà donar una major resposta.
No poden fer ús d'aquests servei, les persones que presentin símptomes o estiguin en aïllament
domiciliari a causa d'un diagnòstic per COVID-19, o que es trobin en període de quarantena
domiciliària per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada
de COVID-19.
El fet de tenir horari lectiu d’horabaixa limita la possibilitat d’organitzar altres activitats
extraescolars.

Resolució conjunta del conseller d'Educació, Universitat i Recerca i de la consellera de Salut i
Consum de 3 de setembre de 2020.
ANNEX 1
Protocol d'actuació davant la detecció de símptomes compatibles amb COVID-19 entre l'alumnat
del centre
Establiment de la coordinado entre el centre de Salut i el centre educatiu
Informació a la comunitat educativa
Documentació per emplenar i signar a l’inici de curs.
Símptomes compatibles amb la COVID-19
Vigilància de l'alumnat relacionada amb la COVID-19
Actuació davant l'aparició de símptomes en un alumne al centre educatiu ( no estigmatitzar als
alumnes)
Actuació si el cas es conﬁrma
Actuació en cas de brot (quan i ha tres o més casos positius al centre educatiu).
Sala d’aïllament

