Col·legi Sant Bonaventura
telf. 971 66 04 53
e mail: secretaria@santbonaventura.net
carrer Convent, 25. 07620. Llucmajor

Benvolgudes famílies:
Començam un curs atípic en el qual tota la comunitat
educativa ha d’estar unida. Vos feim un resum de l’organització del
centre del curs 2020/2021.
Educació Primària comença dia 10 de setembre (el primer dia
l’horari serà de 9’00h a 12’30h).
Les entrades i sortides seran esglaonades, directament a l’aula (sense
formar files al pati com abans) i es distribuiran de la
següent manera:
MES DE SETEMBRE
HORA
HORA DE
CURS
ACCÉS (entrada i sortida)
D’ENTRADA
SORTIDA
Porta exterior de la seva aula
1r A EP
9’10h
14’10h
(C/ Convent)
1r B EP
2n A EP

2n B EP

3r EP

4t EP

5è EP

6è EP

C/Convent, 25
C/Convent
(les pujades i baixades seran
escala interior)
C/Campos
(les pujades i baixades seran
escala exterior)
C/Convent
(les pujades i baixades seran
escala interior)
C/Convent
(les pujades i baixades seran
escala interior)
C/Convent
(les pujades i baixades seran
escala interior)
C/Campos
(les pujades i baixades seran
escala exterior)

9’10h

14’10h

per

9’00h

14’00h

per

9’00h

14’00h

per

9’05h

14’05h

per

8’55h

13’55h

per

8’50h

13’50h

per

8’50h

13’50h

Es farà un esplai de 11:05h a 11:35h (durant tot el curs).
Primer, segon i tercer de primària faran l’esplai al centre al pati, en
•
llocs diferenciats.

Quart, cinquè i sisè de primària s’ha gestionat l’ús de la plaça
de l’Espigolera amb l’ajuntament, ja que el centre no disposa d’espais
suficients.
•

Primer i Segon d’ESO començaran dia 11 de setembre i l'horari
del primer dia serà de 8 a 12 hores. Es dirigiran a les seves aules amb
els tutors.
L'horari de 1r d’ESO serà de 8 a 13:50 hores.
*1r d’ESO
L’horari al llarg del curs 1r d’ESO es divideix en dos grups.
• 1r ESO A: entraran per la portassa del carrer Campos
• 1r ESO B: entraran per la portassa del carrer Convent
A l’entrada se’ls indicarà a les aules on han d’anar.
Es faran els esplais de 10:45 a 11 hores i de 12:50 a 13:05 hores. Els
esplais s’hauran de fer en dos llocs: es dividirà el pati en dos llocs.
*2n d’ESO vendrà de 9:15 a 11:15 hores i es reunirà amb la seva
tutora per tal de preparar l’organització semipresencial del curs
escolar. A mida que arribin els distribuirem en dos grups:
• 2n d’ESO A: es reunirà a l’aula 204 (2n pis devora el menjador ).
Entraran i sortiran per la porta del carrer Convent.
• 2n d’ESO B: a l’aula de tecnologia. Entraran per la porta que du
directament a l’aula del carrer Campos.
*3r d’ESO començaran dia 15 de setembre. Es reuniran amb el seu
tutor per donar-los les instruccions i l’horari semipresencial de
tot el curs. A mida que arribin els distribuirem en dos grups:
• 3r d’ESO A ha de venir a les 9:15 hores, accediran a l’escola per
l’entrada pel carrer Convent per l’escala interior a l’aula 205 (2n pis
devora el menjador)
• 3r d’ESO B ha de venir a les 9:15 hores, accediran a l’escola per
l’entrada del carrer Campos que du directament a l’aula de
tecnologia.
La seva classe habitual serà la classe 205 (segon pis)
*4t d’ESO començaran dia 14 de setembre de 11:15 a 13:15 hores. Es
reuniran amb la seva tutora per donar-los les instruccions i
l’horari semipresencial de tot el curs. Accediran per l’entrada del
carrer Campos que du directament a l’aula de tecnologia la qual
serà la seva aula habitual.
S’aniran normalitzant a mesura que els grups tinguin tota la
informació.

Escoleta matinera
Comença dia 14 de setembre, a les 7:30 hores. El preu per l’alumnat
fixe és 30 euros/mes (si sou de l’AMIPA) o 35 euros/mes (si no sou de
l’AMIPA)
El preu pels alumnes eventuals és de 3 euros/dia.

Estaran separats per grups estables de convivència.
Botigueta
S’obrirà dia 14 de setembre, com sempre i el professorat regularà la
venda de berenars als esplais.
Al matí, el mestre/a de guàrdia passarà per les aules i apuntarà
tots els entrepans que es comanin. La mestra de l’aula haurà recollit
les peticions i els diners; les entregarà a la mestra de guàrdia (no
entrarà a la classe).
Menjador
El menjador comença dia 14 de setembre. Es farà en un espai
garantint el 1,5 m de distància entre alumnes i els 2 metres entre
grups estables de convivència. Es prioritzaran l’alumnat amb beques
de menjador i els fixes, ja que l’espai disponible ha minvat. Les
possibilitats són:
1. Alumnat fixe amb menú de Can Arabí: amb un correu avisau a
secretaria i emplenau la domiciliació bancària. El preu és el
mateix que el curs passat 7’5 euros / menú
2. Alumnat fixe amb túper amb el menjar de casa: s’encalentirà al
menjador i pagaran 3’50 euros/dia
3. Alumnat eventual amb menú (8 euros) o amb menjar de casa (4
euros): compraran un grapat de 10 tíquets, a secretaria, amb
cita prèvia. Els tiquets seran recollits pel mestre/a de guàrdia i
s’entregaran a secretaria.

Calendari de festes:
Nadal: del dia 23 de desembre al 7 de gener, inclosos
Setmana Santa: del dia 1 d’abril al 11 d’abril, inclosos
Darrer dia del curs: 22 de juny
Dies festius i no lectius:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

29 de setembre: dimarts, Sant Miquel
12 d’octubre: festa del Pilar
19 d’octubre, dilluns: festa local, Es Firó
6 de desembre, diumenge: Dia de la Constitució
(es passa a dilluns, 7 de desembre)
Dia 8 de desembre, dimarts: La Immaculada
26 de febrer, divendres: Festa escolar unificada
1 de març, dilluns: Festa de les Illes Balears
DIES DE LLIURE ELECCIÓ: 2 de març (dimarts) i 3 de maig
(dilluns)

Excursions
Per ara no es faran. Esperarem l’evolució de la pandèmia. Si es
planifica alguna, serà els grups estables de convivència per separat i
a peu pel poble.
Material i llibres de text
Estan a la nostra pàgina web

Comunicacions
Emprarem Gestib com a eina de comunicació amb les famílies. Si no
teniu usuari o teniu dificultats contacteu amb secretaria.

Els alumnes tendran un correu institucional. El primers dies es donarà
juntament amb una contrasenya provisional. S’ha de canviar tot d’una
per una pròpia.
Si és el cas que tengui una malaltia de risc o està confinat la tasca es
penjarà a Teams.
Altres xarxes de comunicació importants
www.santbonaventura.net
ccsantbonaventurallucmajor

CC Sant Bonaventura de Llucmajor

Organització del centre i Normes bàsiques
-Han de dur mascareta tot el temps
-S’ha de dur el berenar en un túper i una botella d’aigua per beure. No es
podrà fer ús dels abeuradors del centre per risc de contagi (es posarà una
falta si és necessari).
-L’alumnat ha de dur el seu propi material, no es pot compartir material
en cap cas.
-Cap familiar, pare o mare no pot entrar al centre sense cita prèvia. Si
voleu
fer
alguna consulta cridau a
secretaria
o
escriviu
un
correu electrònic fent la sol·licitud.
-Per tal de limitar els contactes, tot es farà per transferència bancària
i/o targeta de crèdit, excepte, petits pagaments com les excursions
(esperam normativa de Conselleria).

Es revisarà l'absentisme i si no té malaltia de risc o està confinat es
derivarà a inspecció educativa. L’alumnat amb malalties de risc, amb
dur un informe mèdic, farà teletreball.
No podran circular lliurament pel centre.
Es desinfectaran les aules després del seu ús.
A casa, s’ha de prendre la temperatura als vostres fills i filles. No pot
ser superior a 37,5º. Hi pot haver controls aleatoris de temperatura. Si
tingués símptomes de Covid-19 no poden venir a escola i s’ha
d’informar a secretaria.
S’ha de dur la mascareta en tot moment dins el centre, tant per fer
les classes com per l’esplai, només se la podran llevar quan berenin o
facin Educació Física. Si l'alumnat no en porta el centre li pot facilitar.
Si fa mal ús de la mascareta, se'l pot sancionar.
Hi ha cartells informant de la correcta tècnica d’higiene de mans i de
la correcta higiene respiratòria a totes les estances del centre, un
devora cada dispensador de sabó i al llarg de l’escala i als replans de
cada pis.
En cas de contagi:
Si es detecta un cas sospitós de Covid-19, s'aïlla a l'alumne/a amb el
mestre/a que ho ha detectat. Es cridarà a la família que el recollirà el
més immediatament possible.
La família és la responsable de notificar-ho a Salut. Hi haurà un equip
mèdic que anirà a casa i detectarà si són símptomes de Covid-19. Si
no són símptomes compatibles amb Covid-19 tornarà al centre. Si ho
són li faran una PCR. Haurà de romandre a casa fins que se sàpiga el
resultat de la prova. Si és negatiu tornarà a l'escola. Si és positiu
s'aïllarà a casa l'alumne/a, el mestre/a i el grup classe.
Organització de les aules
S’ha respectat grups entorn a 20 alumnes i respectant el 1,5 metres
de distància. Per això hem desdoblat: 1r, 2n de primària; 1r, 2n i 3r
ESO. Per recomanació d’inspecció educativa 6è amb 23 alumnes no
s’ha desdoblat.
Organització curricular
Els primers dies es farà educació per a la salut, prevenció, organització
del centre…
El primer trimestre s'impartiran els continguts no donats del curs
2019/2020.

S'emprarà l'eina TEAMS des del primer dia i es farà formació en aquest
tema.
Cada mestre/a explicarà els Criteris de qualificació i correcció.
Els correus dels/de les mestres són:
CURS:
1r PRIM. A

TUTOR/A
Lourdes
lballester@santbonaventura.net
Ballester Puigserver
1r PRIM. B Mónica Fuster
mfuster@santbonaventura.net
2n PRIM. A Maria
mmorell@santbonaventura.net
Morell Bortone
2N PRIM. B Margalida Penya
mpenya@santbonaventura.net
3r PRIM
Lídia
Aranda laranda@santbonaventura.net
Fernández
4t PRIM
Maria
Antònia martigues@santbonaventura.net
Artigues
5è PRIM
Joan Martí Gual
jmarti@santbonaventura.net
6è PRIM
Maria Moll Martorell mmorll@santbonaventura.net
Jeroni Tomàs
jtomas@santbonaventura.net
M. Bel Mòjer
mbmojer@santbonaventura.net
Orientadora Cata Llull
Cllull@santbonaventura.net
de Prim
Cap
Isabel Lucas
ilucas@santbonaventura.net
d’estudis
de PRI
1r SEC.A
1R SEC B
2n SEC.:
Prof.
Català
3r SEC.A

M. Antònia Gil Clar
Jesús Fresnillo
Joana Llinàs Colom
Cata Llull

Rafel
Riutort
4t SEC.:
Júlia
Nicolau
Orientadora Antònia
d’ESO
Martí
Cap
d’estudis
sec.
Directora:

Ballester rballester@santbonaventura.net
Bejarano lballester@santbonaventura.net
Martorell amartorell@santbonaventura.net

Jesús
M. Fresnillo Poza
Antònia
Martí

Salut més que mai
La direcció del centre

magil@santbonaventura.net
jfresnillo@santbonaventura.net
jllinas@santbonaventura.net
cllull@santbonaventura.net

Jfresnillo@santbonaventura.net

Martorell direccio@santbonaventura.net

