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Andorra la Vella, 20 d’agost del 2020 
Benvolgudes famílies, 
 
En primer lloc, i el més important és que estigueu bé, vosaltres i les persones que estimeu. 
Us volem agrair l’esforç i dedicació del context educatiu que vàrem viure al finalitzar el curs 
anterior.  
També donem especialment la benvinguda als nous alumnes i famílies que s’incorporen a 
la nostra comunitat educativa. 
 
A l’inici d’un nou curs escolar, us comuniquem diverses informacions en relació al curs 2020-
2021: 
 

1.- Reunions d’inici de curs amb famílies i l’equip docent: 
 
Secció Data Hora Espai de l’escola 
ED. INFANTIL Dimecres, 2 de 

setembre 
18:30h – I2, I4 
19:00h – I3, I5 

Aules d’Infantil  
(accés a l’edifici d’Infantil pel 
pati de l’escola) 

ED. PRIMÀRIA Dijous, 3 de 
setembre 

18:30h – P1, P3, P5 
19:00h – P2, P4, P6 

Aules de Primària 
 

ESO Dimarts, 15 de 
setembre 

18:30h – S1, S3 
19:00h – S2, S4 

Aules d’ESO 
 

BATXILLERAT Dijous, 17 de 
setembre 

18:30h – B1 
19:00h – B2 

Aules de Batxillerat 
 

 
Per raons sanitàries demanem l’assistència només d’un membre de la família per alumne.  
 

2.- Pla de Contingència: 
 
Ens preparem pels nous reptes del futur i hem creat la Comissió de Treball Post-COVID 
integrada per docents de totes les etapes educatives i de personal d’administració i serveis, 
amb l’objectiu de reprendre l’activitat escolar amb les màximes garanties, buscant l’equilibri 
entre la protecció de salut de les persones al centre, la correcta gestió de la pandèmia, el 
dret de tots els infants i joves a una educació de qualitat i el manteniment de la funció social 
de l’escola. 
 
La nostra prioritat és l’obertura del centre amb la màxima normalitat possible. Amb tot, la 
situació d’incertesa continua i per això es fa necessària l’aplicació continuada d’una sèrie de 
mesures que comportaran modificar el funcionament del centre.  
 
Durant les primeres setmanes del curs es preveu realitzar activitats de promoció de la salut 
i de suport emocional que ajudaran a l’adaptació progressiva de l’alumnat al nou curs i als 
canvis en el nostre centre educatiu.  
 
Per tant, es reforçaran hàbits i conductes que són imprescindibles en el context actual:  

 Tenir cura d’un mateix i de les persones que ens envolten.  
 Actuar amb corresponsabilitat per protegir els més vulnerables.  
 Rentar-se les mans de manera freqüent i sistemàtica. 
 Utilització i bon ús de la mascareta.  
 Mesures de distanciament. 
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A continuació, us presentem els tres possibles escenaris d’escolarització, tot i que n’hi poden 
haver d’altres en funció de les circumstàncies i consignes externes: 

 
ESCENARI 1 – Presencialitat amb “nova normalitat” 
Des de l’escola vetllarem perquè: 

 Tot l’alumnat pugui seguir el seus aprenentatges de manera presencial. 
 Se segueixin les instruccions sanitàries per tal que l’escola pugui ser un entorn 

segur, amb un risc mínim assumible i, entre tots, contribuir al control de l’epidèmia. 
En aquest sentit, caldrà que famílies, docents i tot el personal del centre ens involucrem i 
comprometem per a garantir les mesures de protecció i traçabilitat. 
 
Prioritats educatives: 

 Acompanyament emocional de l’alumnat (activitats orientades al retrobament, 
intercanvi de situacions viscudes...). 

 Acció tutorial i orientació en col·laboració a les famílies. 
 Impuls a la cultura digital, garantint la incorporació d’estratègies per a fomentar la 

competència digital dels docents i dels alumnes. 
 Impuls a l’aprenentatge creatiu i autònom per part dels alumnes per a assolir els 

objectius acadèmics del curs. 
 Oportunitat per avançar en la transformació educativa al servei de l’èxit del nostre 

alumnat. 
Organització d’horaris i grups: 

 Es mantenen els horaris habituals. 
 Tot l’alumnat haurà de portar mascareta fins arribar a la seva aula (a partir dels 6 

anys d’edat). 
 Tot el personal de l’escola haurà de portar mascareta. 
 Els grups classe seran estables, amb els seus tutors/es de referència.  

Organització d’espais: 
 Cada grup classe tindrà un espai de referència. Si s’utilitza algun espai de manera 

puntual, es netejarà i desinfectarà correctament. Dins del conjunt d’actuacions de 
sensibilització que el centre portarà a terme amb l’alumnat sobre les mesures 
higièniques davant la prevenció del contagi per la COVID-19, vetllarem perquè el 
mateix alumnat, quan estigui utilitzant un espai que no és del seu grup classe, 
col·labori en les actuacions de neteja de superfícies i estris utilitzats abans 
d’abandonar l’espai i possibilitar el seu nou ús en bones condicions. 

 Quan coincideixen més d’un grup classe circulant dins del centre, hauran de 
mantenir la distància de seguretat i portar mascareta.  

 Els espais dels patis estaran sectoritzats i s’ampliaran torns, si s’escau, per 
minimitzar el contacte entre els diferents grups. 

Organització de la neteja: 
 S’elaborarà un pla de ventilació, neteja i desinfecció del centre. 

Organització del menjador: 
 Es mantindran els grups classe estables i tindran un lloc específic en el menjador; 

sempre es garantirà la separació entre diferents grups. Si és necessari, s’ampliarà 
el nombre de torns i/o s’habilitaran més espais del centre per a tal efecte. 

 S’intensificaran les mesures preventives, d’higiene i de distància de seguretat.  
En principi, es mantindran les activitats extraescolars, sempre respectant la distància de 
seguretat i portant mascareta. 
Horari lectiu de l’escenari 1. 
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ESCENARI 2 – Ensenyament híbrid (presencial i online) 
Aquest escenari correspon a un confinament parcial del centre. 
Es continuaria amb les prioritats educatives i les instruccions sanitàries. 
ED. INFANTIL 

 

 Ensenyament presencial. 
 Ràtio màxim de 10 alumnes per aula. 
 Distribució d’espais amb docents de referència. 
 Horari lectiu de l’escenari 2. 

ED. PRIMÀRIA 
 

 

 Ensenyament presencial. 
 Ràtio màxim de 15 alumnes per aula. 
 Distribució d’espais amb docents de referència. 
 Horari lectiu de l’escenari 2. 

ESO 
 

 1r i 2n ESO amb ensenyament presencial. 
 3r i 4t ESO amb ensenyament híbrid: 

3r ESO: Dimarts (presencial) / Dilluns, dimecres, dijous i divendres 
(online).  
4t ESO: Dijous (presencial) / Dilluns, dimarts, dimecres i divendres 
(online). 

 Horari lectiu de l’escenari 2. 

BATXILLERAT 
 

 1r i 2n de Batxillerat amb ensenyament híbrid: 
1r BAT: Dilluns i dimecres (presencial) / Dimarts, dijous i divendres 
(online). 
2n BAT: Dimarts i dijous (presencial) / Dilluns, dimecres i divendres 
(online).  

 Horari lectiu de l’escenari 2. 

 
ESCENARI 3 – Ensenyament online 
Aquest escenari correspon a possibles confinaments futurs i, per tant, suposaria el 
tancament total del centre. 
ED. INFANTIL 

 

 I2, I3 i I4:  
Propostes d’activitats setmanals i recursos pedagògics. 
Una sessió virtual setmanal de tutoria. 
Sessions virtuals individuals de tutoria i/o SAPP als alumnes més 
vulnerables i els que ho requereixin. 

 I5: 
Propostes d’activitats setmanals i recursos pedagògics. 
Una sessió virtual setmanal de tutoria. 
Una sessió virtual setmanal d’acompanyament pedagògic als alumnes 
i les famílies. 
Sessions virtuals individuals de tutoria i/o SAPP als alumnes més 
vulnerables i els que ho requereixin. 

ED. PRIMÀRIA 
 

 P1 i P2: 
Planning setmanal amb indicacions dels recursos pedagògics i 
activitats a l’Educand. 
8 sessions setmanals de classes virtuals. 
Una sessió virtual setmanal de tutoria. 
Una sessió virtual setmanal d’acompanyament pedagògic a les 
famílies. 
Sessions virtuals individuals de tutoria i/o SAPP als alumnes més 
vulnerables i els que ho requereixin. 
Horari lectiu de l’escenari 3. 

 P3 i P4: 
Planning setmanal amb indicacions dels recursos pedagògics i 
activitats a l’Educand. 
12 sessions setmanals de classes virtuals. 
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Una sessió virtual setmanal de tutoria. 
Una sessió virtual d’acompanyament pedagògic a les famílies. 
Sessions virtuals individuals de tutoria i/o SAPP als alumnes més 
vulnerables i els que ho requereixin. 
Horari lectiu de l’escenari 3. 

 P5 i P6: 
Planning setmanal amb indicacions dels recursos pedagògics i 
activitats a l’Educand. 
16 sessions setmanals de classes virtuals. 
Una sessió virtual setmanal de tutoria. 
Una sessió virtual d’acompanyament pedagògic a les famílies. 
Sessions virtuals individuals de tutoria i/o SAPP als alumnes més 
vulnerables i els que ho requereixin. 
Horari lectiu de l’escenari 3. 

ESO 

 

 1r, 2n, 3r i 4t ESO: 23 sessions setmanals de classes virtuals. 
Una sessió virtual setmanal de tutoria. 
Sessions virtuals individuals de tutoria i/o SAPP als alumnes més 
vulnerables i els que ho requereixin. 
Horari lectiu de l’escenari 3. 

BATXILLERAT 

 

 1r i 2n BAT: 23 sessions setmanals de classes virtuals. 
Una sessió virtual setmanal de tutoria. 
Sessions virtuals individuals de tutoria i/o SAPP als alumnes més 
vulnerables i els que ho requereixin. 
Horari lectiu de l’escenari 3. 

 
El curs començarà de manera presencial el dia 9 de setembre (Ed. Infantil i Ed. Primària) 
i el dia 14 de setembre (ESO i Batxillerat), tenint en compte que seguirem les directrius del 
Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior d’Andorra i de la Consejería de Educación de 
la Embajada de España. 
 
Com sempre, estem a la vostra disposició per aclarir qualsevol dubte i/o inquietud. Per tant, 
sempre que ho necessiteu, utilitzeu els correus electrònics per contactar amb nosaltres.  
 
També podeu seguir informats a través de la nostra pàgina web www.ermengol.ad o 
mitjançant els nostres perfils de Twitter i Instagram. 

 
En nom del Patronat Rector, l’equip directiu, l’equip docent i d’administració i serveis, 
us desitgem molt bon curs! 
 
Ens veiem aviat! 
 
Rebeu una cordial salutació, 
 
 
 
 

 
       Maria Josep Pascual  

          Directora 20-21 
#SomEscola 

http://www.ermengol.ad/

