
Benvolgudes famílies,

Com el curs anterior, l’equip directiu prepara el començament del proper curs segons les

instruccions de la Conselleria d’Educació, la qual ha establert els paràmetres per al curs 21-22 a la
Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de

juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització

funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no

universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 (la podeu consultar aquí).

Als annexes d’aquesta resolució s’estableix que el desenvolupament del curs dependrà

dels diferents nivells d’alerta: nova normalitat (nivell 0), nivell 1, nivell 2, nivell 3 i nivell 4. El

nivell actual  es pot consultar aquí.

Per a la vostra informació, us volem fer un resum d’algunes característiques del curs 21-22

segons el pla de contingència de l’escola:

● Tots els alumnes d’Educació InfantilI i Educació Primària formaran Grups estables de

convivència (GEC) i tornaran a les ràtios pre-Covid, amb la qual cosa els alumnes es

distribuiran als grups segons els criteris habituals.

● Tots els alumnes de primària, secundària i batxillerat hauran de dur mascareta a classe.

● Es preveu la presencialitat completa en tots els nivells d’alerta per a tots els cursos des

de 3 anys fins a 2n d’ESO (inclós) i per a 2n de Batxiller.

● Als nivells d’alerta 3 i 4, es preveu l’ensenyament semipresencial en dies alterns (com al

curs 20-21) només per als cursos de 3r d’ESO, 4t d’ESO i 1r de Batxiller. En aquest cas,

les famílies i alumnes rebran informació detallada del procediment.

● Es mantindran les entrades i sortides esglaonades per diferents portes (podeu trobar la

informació al pla de contingència).

● Com a norma general, es mantindran totes les mesures de seguretat sanitària del curs

passat.

A principis de setembre rebreu més informació, o abans si es produeix qualsevol

modificació de les mesures exposades al pla de contingència.

Salutacions cordials,
Equip directiu.

https://www.caib.es/sites/centreseducatiuscovid/ca/novetats_covid/
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_mallorca/
https://drive.google.com/file/d/100DJRH-iTgFdab7h5tAo4ZHJpYsuDnrs/view?usp=sharing


Estimadas familias,

Como en el curso anterior, el equipo directivo prepara el comienzo del próximo curso
según las instrucciones de la Consejería de Educación, la cual ha establecido los parámetros para
el curso 21-22 en la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de
Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció,
coordinació, organització funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als
centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 (la
podéis consultar aquí).

En los anexos de esta resolución se establece que el desarrollo del curso dependerá de los
diferentes niveles de alerta: nueva normalidad (nivel 0), nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. El
nivel actual se puede consultar aquí.

Para vuestra información, os queremos hacer un resumen de algunas características del
curso 21-22 según el plan de contingencia del colegio:

● Todos los alumnos de Educación InfantilI y Educación Primaria formarán Grupos estables
de convivencia (GEC) y volverán a las ratios pre-Covid, con lo que los alumnos se
distribuirán en grupos según los criterios habituales.

● Todos los alumnos de primaria, secundaria y bachillerato tendrán que llevar mascarilla en
clase.

● Se prevé la presencialidad completa en todos los niveles de alerta para todos los
cursos desde 3 años hasta 2.º de ESO (incluido) y para 2.º de Bachiller.

● En los niveles de alerta 3 y 4, se prevé la enseñanza semipresencial en días alternos
(como en el curso 20-21) solo para los cursos de 3.º de ESO, 4.º de ESO y 1.º de Bachiller.
En este caso, las familias y alumnos recibirán información detallada del procedimiento.

● Se mantendrán las entradas y salidas escalonadas por diferentes puertas (podéis
encontrar la información en el plan de contingencia).

● Como norma general, se mantendrán todas las medidas de seguridad sanitaria del curso
pasado.

A principios de septiembre recibiréis más información, o antes si se produce cualquier
modificación de las medidas expuestas en el plan de contingencia.

Un cordial saludo,
El equipo directivo.

https://www.caib.es/sites/centreseducatiuscovid/ca/novetats_covid/
https://www.caib.es/sites/covid-19/es/nivel_de_proteccian_en_mallorca/
https://drive.google.com/file/d/100DJRH-iTgFdab7h5tAo4ZHJpYsuDnrs/view?usp=sharing

