
 
 

Plans de contingència i horaris lectius 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Els Col·legis Diocesans presentam a les famílies un projecte integral de formació que s’està 
adaptant en la mesura del possible i amb la màxima flexibilitat a la situació de pandèmia provocada 
pel Covid-19. 
 
En aquest escenari, s’han dut a terme Plans de Contingència basats en criteris pedagògics i 
sanitaris per tal de fer de l’escola un espai segur, educatiu i saludable per als nostres infants. 
 
Aquests Plans de Contingència són producte de la combinació de la nostra identitat com a centres 
Diocesans, del nostre Projecte Educatiu Institucional i de la trajectòria de més de 50 anys en el 
món de l’educació. 
 
Per aquesta raó, a cap d’aquests plans s’ha contemplat la modificació de la jornada lectiva. 
Consideram que és un canvi substancial i estructural que no garanteix la limitació de contactes 
interpersonals i ens presenta seriosos dubtes en referència a la seva qualitat pedagògica. La 
capacitat de concentració, la qualitat del descans nocturn i la càrrega de jornada lectiva, són 
variables significatives i elements que prioritzam en el nostre Projecte Educatiu. 
 
Ara per ara, el canvi en la jornada lectiva pot esser una variable més que resti qualitat pedagògica 
a la feina de les nostres escoles i consideram innecessari generar aquest canvi afegit en la vida 
quotidiana de l’alumnat i les famílies. La crisi del Covid ens ha fet redefinir les escoles en base a 
criteris de seguretat sanitària. Aquest fet és inqüestionable i hem treballat de valent perquè així 
sigui. De la mateixa manera, la qualitat pedagògica sempre ha estat un element d’identitat dels 
nostres centres i pensam que és possible generar seguretat sense perdre aquest tret. Aquesta és 
la nostra aposta de futur. 
 
Serà un curs diferent, un curs atípic, però segur que amb la bona feina del professorat, els equips 
directius i les famílies tot sortirà de la millor manera possible. 
 
Atentament, 

 
José Julián Villar 
Director General  
Fundació Ramon Llull 

 
La Fundació Ramon Llull és una fundació canònica de la Diòcesi de Mallorca que engloba els 
següents col·legis:

■ Bisbe Verger (Santanyí) 

■ Corpus Christi 
■ Escolania de Lluc 
■ Fra Joan Ballester (Campos) 

■ La Immaculada 

■ Monti-sion (Pollença) 
■ Sant Antoni Abat (Son Ferriol) 
■ Sant Josep Obrer  

■ Sant Pere 

■ Santa Magdalena Sofia 
■ Santa Maria

 


