
 
Benvolgudes famílies, 
 
Ens posam en contacte amb vosaltres per traslladar-vos oficialment les darreres           
informacions respecte a com la situació esdevinguda pel COVID-19 afectarà el final del curs              
actual. 
 
Segons les darreres instruccions de la Conselleria d’Educació de les Illes Balears, el retorn              
a les classes presencials està finalment descartat durant el curs 2019-20,           
contràriament a les informacions anteriors que xerraven del retorn voluntari dels alumnes            
d’alguns nivells educatius. 
 
El que sí permeten les instruccions de la institució balear és que els alumnes de 6è                
d’Educació Primària, 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i 2n de Cicles Formatius que ho necessitin               
puguin assistir (amb cita prèvia) a mantenir una tutoria amb algun dels seus mestres o               
professors, el seu tutor o l’orientador del seu curs (individualment o en grups mai superiors               
als cinc alumnes i mantenint les pertinents mesures de protecció i higiene) a partir del 27 de                 
maig. Per tal de demanar aquesta cita prèvia, es contactarà directament amb el mestre,              
professor o orientador pertinent per correu electrònic, amb el qual s’acordarà data i hora. 
 
Òbviament, i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, encara que estam            
potenciant les mesures de protecció i higiene, s’han d’abstenir d’assistir al centre aquells             
alumnes amb malalties cròniques que puguin suposar un risc davant el COVID-19            
(excepte que comptin amb la valoració prèvia del seu equip de salut de referència), així com                
també aquells que en el seu àmbit familiar tenen qualque cas positiu de coronavirus.              
Tots els alumnes que assisteixin al centre s’han de prendre la temperatura abans de sortir               
de casa i no acudir al centre en cas de tenir febre. 
 
Recordau que, en qualsevol cas, i amb l’objectiu de limitar el moviment de la població al                
màxim, tots els nostres docents estan a la disposició dels seus alumnes mitjançant             
correu electrònic, podent també concretar tutories virtuals (mitjançant Google Meet)          
sempre que fos necessari. Es recomana emprar aquest sistema quan sigui possible. 
 
En el cas que qualque alumne hagi d’assistir al centre per una tutoria que no es realitzi de                  
forma virtual, vos informam que hem extremat les mesures de protecció i higiene.             
L’alumne que vulgui assistir al centre rebrà per correu electrònic unes instruccions oficials             
de la Conselleria que haurà de confirmar haver rebut i entès (com tosir i esternudar per                
protegir-se i protegir els altres, com usar correctament la mascareta, com rentar-se les mans              
per protegir-se i protegir els altres…). Es recomana que l’alumne vengui al centre amb              
mascareta; en cas contrari, se li subministrarà a l’entrada de l’escola, on també es disposarà               
de gel o solució hidroalcohòlica per netejar-se les mans abans d’entrar al centre. 
 
L’entrada i sortida del centre sempre haurà de realitzar-se per l’escala principal i la              
trobada amb el mestre o professor es realitzarà al pati cobert, des d’on es traslladaran a                
una de les aules del 2n pis preparades per a aquestes tutories (aules grans i sempre amb                 
bona ventilació). Es procurarà mantenir sempre la distància de seguretat de dos metres. 

http://www.caib.es/sites/diversitat/f/311700
http://www.caib.es/sites/diversitat/f/311700
https://www.youtube.com/watch?v=I7QCu9WFc9E&feature=youtu.be
http://www.caib.es/sites/diversitat/f/311699
http://www.caib.es/sites/diversitat/f/311699


 
Dins la potenciació de les mesures d’higiene, tots els espais del centre que són              
susceptibles de ser emprats des del moment en què s’iniciï aquest sistema de tutories han               
estat desinfectats per una empresa certificada i hem potenciat la neteja de l’escola per tal               
que els espais emprats siguin higienitzats després de ser utilitzats. De la mateixa manera, el               
bany del pis on es produiran les tutories (l'únic que estarà disponible al centre) serà netejat                
periòdicament i comptarà amb sabó per a la correcta neteja de mans. 
 
La visita de famílies al centre no està encara permesa durant aquesta fase de la               
desescalada (excepte casos molt excepcionals, i amb el vist i plau de la Direcció), però               
recordau que podeu contactar amb qualsevol mestre o professor si voleu qualsevol            
informació o mantenir una tutoria virtual amb ells. En aquest sentit, i segons les instruccions               
rebudes, vos informam també que no és encara possible que assistigueu al centre per              
recollir material dels vostres fills. La nostra intenció és, sempre que les autoritats així ho               
permetin, donar-vos aquesta possibilitat durant la fase 4 de la desescalada (que té com a               
data prevista d’inici el dia 22 de juny, si bé pot variar segons l’evolució de la pandèmia). Vos                  
donarem més informació al respecte més endavant. 
 
Òbviament, la formació dels vostres fills i filles continua de manera telemàtica fins al              
darrer dia lectiu del present curs escolar (19 de juny). És molt important que els alumnes                
continuïn amb una rutina de feina diària, que també els ajudarà a consolidar aquells              
coneixements i competències que necessitaran per continuar la seva formació el pròxim            
curs. 
 
Com s’ha informat a totes les famílies d’Educació Primària o els alumnes d’Educació             
Secundària, respecte a l’avaluació del 3r trimestre del curs actual, la feina realitzada a              
casa durant aquest període de classes telemàtiques pot millorar la qualificació que els             
alumnes ja tenien abans d’aquesta situació de confinament (que mai es podrà veure reduïda              
per la situació actual).  
 
El pròxim curs, per descomptat, si bé sempre a l’espera de rebre instruccions oficials, es               
tendrà en compte aquesta situació d’excepcionalitat a l’hora d’iniciar les classes, tant des             
d’un punt de vista emocional com educatiu i organitzatiu, tenint en compte, per exemple, tots               
aquells continguts que no s’hagin pogut treballar durant el curs actual. 
 
Com sempre, vos continuarem informant de qualsevol novetat mitjançant els canals           
oficials: la pàgina web www.cide.es, i les xarxes socials (Facebook Col·legi CIDE            
Cooperativa d’Ensenyament, Twitter @CooperativaCIDE, i Instagram col.legi_cide).  
 
Agraïm a tota la comunitat educativa el seu suport, comprensió i col·laboració durant aquest              
període de temps complicat per a tots. 
 
Atentament, 
 
La Direcció i el Consell Rector de la Cooperativa CIDE 
 
 

http://www.cide.es/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Collegi-CIDE-Cooperativa-dEnsenyament-1519581981613831/
https://es-es.facebook.com/pages/category/Elementary-School/Collegi-CIDE-Cooperativa-dEnsenyament-1519581981613831/
https://twitter.com/cooperativaCIDE
https://www.instagram.com/col.legi_cide/

