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Benvolguda família, 

Estem a punt de recuperar l’activitat educativa que es va veure ben modificada durant la 
part final del curs passat. Iniciem el curs 2020-2021 en un context que continua marcat per 
la situació sanitària que estem vivint. Haurem de trobar l’equilibri entre el seguiment 
meticulós de les instruccions que garanteixin la seguretat al centre i el desenvolupament de 
la tasca pedagògica que ens pertoca com a centre públic d’ensenyament.  

A partir de les diferents indicacions que des del Departament d’Educació ens van arribant a 
l’hora de pensar en l’organització interna de centre ens hem guiat per quatre elements 
bàsics: 

Reduir el nombre d’alumnes per grup estable de classe 
Reduir la mobilitat dels grups estables per l’edifici 
Reduir el nombre de professorat que intervé en el grup estable tant com ha estat possible 
Evitar la barreja d’alumnat de diferents grups estables tant com ha estat possible 
 
D’aquesta manera pel que fa a la confecció de grups: 
A cada nivell d’ESO hi haurà 5 grups estables de 24 alumnes. 

 A 1r estan distribuïts per idioma i optativa. Tindran matèries quadrimestrals: 
biologia, socials, tecnologia, música i educació visual i plàstica. 

 A 2n estan distribuïts per idioma i optativa. Tindran matèries quadrimestrals: 
Física, música, socials i tecnologia. 

 A 3r  estan distribuïts per idioma i optativa. Tindran matèries quadrimestrals: 
Biologia, socials, física, tecnologia, cultura i valors ètics i  visual i plàstica. 

 A 4t ESO estan distribuïts per optatives. Totes les matèries seran anuals. 
A primer de batxillerat diürn hi haurà 4 grups estables de 27 alumnes distribuïts per 
optatives. 
A segon de batxillerat continuem amb 3 grups estables a diürn i 2 a nocturn distribuïts per 
optatives. 
 
Aquests grups estables estaran en una mateixa aula i s’evita tant com és possible l’ús 
d’altres aules específiques. 
 
Pel que fa a les entrades i sortides diàries: 
Hi haurà esglaonament d’entrades i sortides al centre dels diferents nivells. Els alumnes de 
cada nivell hauran d’accedir o sortir del centre amb uns minuts de diferència. 

De la mateixa manera hem proposat dos moments d’esbarjo per tal que no tots els nivells 
coincideixin a la mateixa hora al pati. El dijous és l’únic dia que es manté l’horari habitual 
d’esbarjo  comú per a tothom però utilitzant dos espais, el pati i la cinquena planta. 

El centre oferirà el servei de menjador. 
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L’ús de la mascareta, el distanciament físic i el rentat de mans seran habituals al centre.  

En el Pla d’obertura de centre es resumirà la proposta de l’institut per abordar l’inici de curs 
que comença el 14 de setembre per a l’alumnat. Seguirem utilitzant la pàgina web del 
centre i la plataforma Esemtia per informar-vos de les novetats rellevants que vagin 
apareixent. 

Durant els propers dies us comunicarem les concrecions per a cada nivell. 

També estem pensant en la millor manera de comunicar-nos amb vosaltres, i especialment 
amb les famílies noves al centre. Els nostres plans d’acollida, que ja teníem definits i 
pautats, s’han d’adaptar a les possibilitats de fer trobades presencials.  

Comptem amb la vostra col·laboració per aconseguir l’equilibri de què us parlàvem al 
començar aquest missatge. Iniciem el nou curs amb les millors intencions per a tota la 
comunitat educativa de l’Institut Menéndez y Pelayo. 

Cordialment, 

Equip directiu 
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