Benvolgudes famílies,
Per tal d’organitzar el curs vinent i segons la Resolució conjunta del conseller d’Educació, Universitat i Recerca i de la consellera
de Salut i Consum de 6 de juliol de 2020 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació i
d’organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID19 per als centres educatius no
universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021.
Us volem informar del següent:
1.- Inici de les classes el dia 10 de setembre de 2020 : E. Infantil i E. Primària de 9:00h a 12:00h. ESO: de 8:30 a 12:00h.
Les entrades i les sortides es realitzaran per portes diferents i de manera escalonada. Us informarem la darrera setmana del mes d’agost
de les portes d’entrada i sortida així com de l’horari per a cada un dels cursos.
Segons Resolució de la Conselleria, es permetrà que l’alumnat d’educació infantil no assisteixi a classe l‘horabaixa si les famílies ho
trien lliurement.
Les famílies podran accedir a les zones exteriors de l’edifici escolar per facilitar les entrades i sortides dels alumnes. Entraran dins
l’edifici únicament en cas de necessitat o per indicació del professorat o de l’equip directiu, complint sempre les mesures de prevenció i
higiene i, en cap cas, si presenten qualsevol símptoma compatible amb COVID-19, o es troben en aïllament per diagnòstic o en
quarantena per contacte estret amb alguna persona amb diagnòstic confirmat.

2.- Llibres de text
A les llistes de llibres, a més del ISBN del llibre en paper, hi haurà un ISBN Digital per aquells que vulgueu tenir el llibre en digital.
Aquest any els alumnes de 1r d’ESO utilitzaran els dispositius CHROMEBOOK amb llibres digitals. NO HI HAURÀ LLIBRES EN
PAPER. Durant aquesta setmana us donarem més informació.
•

A 6è d’Educació primària hi haurà dues opcions:
1.-Possibilitat de tenir els llibres en paper
2.-Possibilitat d’adquirir un CHROMEBOOK amb la llicència digital de les matèries que sigui possible. Pròximament, farem
una reunió per informar-vos.

•

Per a la resta d’alumnes:
1.-Totes les classes utilitzaran llibres en paper.

2.- Aquells pares que comprin els llibres de text en paper al Centre, seran obsequiats amb una llicència digital de cada un dels
llibres que comprin, perquè en puguin fer us a casa si volen.

La venda es durà a terme els següents dies del mes de setembre a l’escola:
Els alumnes d’ESO han de revisar les llistes de les optatives abans de comprar els llibres.
DIA
7 E. Infantil, E.Primària
8 E. Infantil, E.Primària
9 ESO revisar les llistes amb les optatives

HORARI
9:00h -13:00h / 16:00h -18:00h
9:00h -13:00h / 16:00h -18:00h
9:00h -13:00h / 16:00h -18:00h

Els socis d’APIMA tendran un
descompte del 10%.
Han de mostrar obligatòriament el DNI i
el carnet de l’APIMA

3.- Entrega dels llibres: els pares d’ E. Infantil i 1r i 2n d’E. Primària: El primer dia de classe NO han de dur llibres. Els tutors i les
tutores us aniran encarregant els llibres quan els necessitin.
4.- Els alumnes d’E. Infantil han de dur unes sabates addicionals (sense cordons i que es puguin posar fàcilment) per dur dins l’aula.
5.- Els alumnes a partir de 1r d’Educació Primària SEMPRE han de dur mascareta per desplaçar-se dins el Centre.
6.- A partir de 5è d’E. Primària i fins a 4t d’ESO, els alumnes han de dur obligatòriament mascareta.
7.- Aquest any els grups a partir dels cursos d’E.Infantil i fins a 4t d’Educació Primària si és necessari se separaran per atendre als
criteris de seguretat marcats per la Conselleria d’Educació i Universitat.

8.- El servei de menjador: Començarà el dia 10 de setembre.
A partir de dia 1 de setembre es podran adquirir els tiquets de menjador a porteria.
La facturació del menjador, es farà mitjançant tiquets diaris que s’hauran d’adquirir a recepció amb blocs de 10 - 22 unitats, o diaris.
Consultar preus a la porteria del Centre.
Els tiquets s’hauran de dipositar a la bústia corresponent abans de les 10:00h. La bústia estarà al costat de la porta del gimnàs.
Segons la nova normativa el menjador es farà per torns. Us informarem el mes de setembre.
9.-El servei de guarderia aula matí:
Començarà el dia 10 de setembre de 2020 en horari de 7.35 a 8.55h. Consultar preus i horaris a la porteria del Centre segons necessitat.
Els alumnes que no siguin d’Educació Infantil han de dur mascareta.
10.-Les activitats extraescolars: començaran dia 2 d’octubre 2020 fins el mes de maig de 2021. Consultar preus i activitats que
s’ofereixen a la secretaria del Centre a partir del més de setembre.
11.-Uniformitat escolar: és obligatori l’ús de l’uniforme E. Primària i a ESO , així com el xandall de l’escola a totes les etapes.
Els alumnes d’Educació Infantil han de dur només el xandall i la bossa FEV obligatòria (que es podrà adquirir en el Centre a partir del
mes de setembre)
Serà obligatori l’ús de la bata blanca a ESO (Tallers tecnologia, plàstica i laboratori).
Les sabates han de ser de tipus escolar, negra o blau marí.
La jaqueta d’abric ha de ser de color blau marí o negra.
Els uniformes d’Educació Infantil, Primària i ESO, així com els xandalls es vendran a VESTUARIOS MALLORCA C/ Reis Catòlics
19 B Telf 971 245 498. Els pregam que tota la roba sigui marcada amb el nom de l’alumne/a. Els socis de l'APIMA tendran un 5% de
descompte (hauran de mostrar el DNI i el carnet de l'APIMA per beneficiar-se del descompte)
12.-Actualització de dades: Per tal de tenir les vostres dades actualitzades, ÉS MOLT IMPORTANT que comuniqueu qualsevol canvi
de telèfon o domicili a secretaria i al tutor/a, per tal de poder localitzar-vos.

13.- Abans de l’inici del curs, anireu rebent més informació adaptada a cada etapa educativa de les
mesures de protecció, prevenció, higiene i organitzatives en front de la COVID-19.

Palma 7 de juliol de 2020
Antoni Canyelles,

Director del Centre

