COL·LEGI ARCÀNGEL SANT RAFEL
GG. DE LA CARITAT DE SANT VICENÇ DE PAÜL

Palma 10 de setembre de 2020

Benvolgudes famílies,
Iniciam les activitats pròpies del curs escolar i volem informar-vos de com l’equip
directiu i el professorat hem volgut i volem respondre als reptes del retorn a les aules
i minimitzar, tant com sigui possible, el risc de contagis.
En tot moment, hem tengut present les instruccions de la Conselleria d’Educació i les
orientacions de la Conselleria de Sanitat.
Dos punts són d’especial importància per evitar els contagis: les entrades i sortides i
el nombre d’alumnes a les aules.
Respecte de les entrades i sortides, per facilitar i per mantenir la distància de
seguretat hem habilitat el gimnàs com a zona d’entrada i sortida pels més petits, des
de 3 anys fins a 4t de Primària. Per la seva banda, la porta principal -porta A- serà per
a 5è i 6è de Primària i tots els alumnes d’ESO. L’horari d’entrades i sortides serà
esglaonat.
Els pares o altres acompanyants no podran accedir al centre: deixaran els infants al
personal de porteria en entrar.
L’accés a les plantes primera, segona, tercera i quarta es farà per l’escala exterior (A,
pujada); per baixar, s'utilitzarà l’escalera interior (B, baixada). Els passadissos estan
senyalitzats per a la doble circulació.
Els primers dies de curs, els alumnes practicaran el protocol d’entrada i sortida i la
situació de la fila que correspon al seu grup. Agraïm que les famílies actueu de forma
responsable.
El segon punt d’especial importància es refereix al nombre d’alumnes per aula. Les
normes de Conselleria són molt concretes: menys de 20 alumnes per aula des de 4t
d’Infantil fins a 6è de Primària.
Per seguir aquestes normes, tenim dos límits: 1) les aules disponibles 2) professorat
disponible. Pel que fa al professorat, ens han augmentat hores, de manera que hem
pogut contractar tres mestres. Per tant, tenim tots els mestres de plantilla més tres.
Això ens ha permès redistribuir els 169 alumnes de Primària en 10 grups, i cap
d’aquests grups passa de 19 alumnes.
Respecte de les aules, hem hagut de fer més equilibris. S’utilitzaran les sis aules de la
planta primera, tres aules de la planta segona (una d’aquestes és la biblioteca) i la
que era aula d’interioritat, que es troba a l’escala C.
La reflexió pausada, contrastada i consensuada de l’equip directiu (i compartida amb
l’equip docent) ens ha portat a la següent distribució en grups de l’alumnat de
Primària:

C/ Pablo Iglesias, 4 – 07004 Palma
Telf. 971 75 65 14 – Fax 971 29 53 54
Correu: centre@arcangelsantrafel.com
www.arcangelsantrafel.com

COL·LEGI ARCÀNGEL SANT RAFEL
GG. DE LA CARITAT DE SANT VICENÇ DE PAÜL

1EP i 2EP formaran 3 grups: 1Cicle A, 1Cicle B, 1Cicle C
3EP i 4EP formaran 3 grups: 2Cicle A, 2Cicle B, 2Cicle C
5è EP: forma dos grups 5A i 5B
6è EP: forma dos grups 6A i 6B
Els 75 alumnes d’Infantil ocuparan tota la planta baixa, distribuïda en quatre grups –
Infantil A, Infantil B, Infantil C, Infantil D- amb quatre tutores.
Cada alumne treballarà al seu nivell i segons els continguts que tengui als seus llibres
de text. La diversitat de l’alumnat és sempre present a les aules, i els mestres atenen
a cada un en allò que necessita.
Per formar els grups, hem tengut en compte criteris diversos, com per exemple la
proximitat d’edats i la capacitat de l’aula.
Des del nostre punt de vista i amb experiència d’organització de grups i espais,
pensam que ha quedat raonablement bé. Cada aula està dotada de tots els recursos
necessaris: connexió a Internet, pissarra, projector, ordinador per al mestre i
portàtils a bastament que els alumnes podran utilitzar.
La Secundària ocuparà les plantes tercera i quarta. També podrà utilitzar l’aula
d’Informàtica. Els quatre cursos de l’ESO cursaran els estudis de forma
semipresencial, a dies alterns. S’informarà cada alumne de manera individual.
Per part de l’organització i professorat, no hi haurà problemes. Hem concretat bones
solucions, però el virus és present i fa que visquem amb molta d’incertesa, cosa que
ens afecta emocionalment a tots, petits i grans.
Vos convid a viure aquesta situació amb agraïment per tot el que tenim, tant
recursos materials com humans. La majoria de la humanitat no té el que nosaltres
tenim.
També vos convid a la solidaritat. Tots anam dins una mateixa barca que tabaleja
enmig de la mar; per tant, es tracta de fer el possible per mantenir l’esperança, per
ajuntar esforços i per compartir amb els altres més necessitats.
I també, mentre navegam per aquest món de dificultats que ens fan sentir ben poca
cosa, no ens oblidem de mirar al cel, contemplar la immensitat de l’univers i confiar
que Déu, amor sense límits, creador del cel i de la terra, ens estima i ens acompanya
en tot moment.
Estam a la vostra disposició i desitjam per a tots un bon curs.
EQUIP DE DIRECCIÓ
Sg.: Margalida Moyà
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