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IES MANACOR ENFRONT LA COVID19
L’IES Manacor és un
centre actiu,
participatiu, vivencial,
en el que alumnes i
professors troben un
entorn tranquil i segur
que forma una part
essencial de les seves
vides. En l’elaboració
d’aquestes mesures de
prevenció i protecció,
hem tengut present que
volem que hi hagi els
mínims canvis.

Volem que l’IES Manacor
segueixi essent el de
sempre: el lloc on
s’aprèn i s’experimenta,
on s’hi estudia, on s’hi
creen llaços d’amistat, i
a la vegada volem poder
garantir la seguretat que
pertoca en aquests
temps que corren, a tots
els nivells, de salut
física, emocional i
d’empara pedagògica.

Les mesures presentades
en el pla de contingència
de l’IES Manacor han de
ser conegudes per tota la
comunitat educativa. Vos
orientaran perquè
pogueu preveure com es
presentarà el curs 20-21
i vos donaran informació
sobre les possibles
actuacions que s’hauran
de dur a terme segons
l’escenari en el què ens
trobem a nivell educatiu.

"Volem que l'IES Manacor segueixi essent el de
sempre i a la vegada volem garantir la seguretat a
tots els nivells"
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POSSIBLES
ESCENARIS
ESCENARI A

PRESENCIALITAT
Aquest escenari és el que es preveu per l’inici de
curs. Tots l’alumnat va a classe dins la nova normalitat.
S’han de seguir les mesures de seguretat adients.

ESCENARI B

SEMIPRESENCIALITAT
Els alumnes de 1r d’ESO, 2n d'ESO, 3r de PMAR, 4t de PRAQ,
FPB, aula UEECO, 1r de Batxillerat Internacional i 2n de
Batxillerat continuaran amb la presencialitat, és a dir,
vendran tots, tots els dies.
La resta de grups, 3r ESO (menys PMAR), 4t ESO (menys
PRAQ), 1r Batxillerat (menys el de Batxillerat Internacional)
faran la modalitat semipresencial, és a dir, vendran en dies
alterns, un dia vendran al centre i l'altra faran feina online.

ESCENARI C

CONFINAMENT
Es suspèn l’activitat lectiva presencial i per tant, tots
els alumnes fan feina des de casa, online.
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ACCESSOS AL CENTRE

Per evitar aglomeracions, s'habilitaran diferents accessos al centre.
L'entrada dels alumnes al centre serà una entrada tranquil.la, de 7.45 a
8.00. Les aules ja estaran obertes i els alumnes hi podran anar directament.

D
A
B
ENTRADA A

accediran per aquesta entrada tots els cicles formatius del matí excepte
TMV22A i TMV22B. S’han d’emprar les escales principals.

ENTRADA B

(PÀRQUING): accediran per aquesta entrada els grups d’Educació especial
Bàsica (UEECO), 1r d’ESO i Batxillerat. S’han d’emprar les escales
d'emergència dels blocs A i B.

ENTRADA C

(POLIESPORTIU): 2n, 3r i 4t ESO. S’han d’emprar les escales d'emergència
dels blocs C, D i E.

ENTRADA D

(PÀRQUING AUTOMOCIÓ): accediran per aquesta entrada els grups TMV22A,
TMV22B

L’horabaixa els alumnes entraran a les 15.00 i sortiran a les 21.00.
Ho faran TOTS per l’entrada del hall.

C
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COM HAS DE
CIRCULAR?
Per pujar i baixar les escales, fesho per la teva dreta.
Només pots circular pel passadís
per anar a classe o al bany.
Utilitza el bany que estigui més a
prop de la teva aula.
Respecta el distanciament físic
en els passadissos, escales, banys
i zones comuns.
Respecta la distància de
seguretat tant a l’entrada com a
la sortida de l’aula.
Has de dur la mascareta durant
aquests trajectes.
No podràs dur a terme jocs de
contacte ni aquells que impliquin
l’intercanvi d'objectes.
Si plou, has de quedar dins l’aula.
Només els alumnes que han
d’anar a cercar el berenar podran
anar a la cantina.

EL CENTRE ROMANDRÀ
TANCAT DURANT TOTA LA
JORNADA ESCOLAR.

No es podrà sortir del centre i totes les persones
que siguin alienes al centre i entrin, hauran de
presentar-se a consergeria per identificar-se, per
tal que es pugui dur un registre a través d’un
formulari.

PER EVITAR ENTRADES I SORTIDES INNECESSÀRIES QUE PODEN
SUPOSAR CONTAGIS… TOT L’ALUMNAT TÉ PROHIBIDA LA
SORTIDA DEL CENTRE DURANT L’HORARI LECTIU.
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ÚS DE LA
MASCARETA

Posa't la mascareta per entrar al
centre.
Segons la normativa actual és
obligatori l'ús de mascareta dins els
edificis públics, independentment
de la distància de seguretat.

MESURES DE
PREVENCIÓ
Les famílies estan obligades a
prendre la temperatura dels seus
fills abans de venir al centre.
Si has de tossir o esternudar t'has
de cobrir la boca i el nas amb el
colze flexionat o amb un mocador
d'un sol ús.
Just després has de tirar el mocador
a una paperera amb bossa
preferiblement amb tapa i pedal.
Procura no tocar-te els ulls, el nas
o la boca i renta't en poder les
mans amb aigua i sabó o amb gel o
solució hidroalcohòlica.
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HIGIENE DE
MANS
T'HAS DE RENTAR LES MANS:
En començar o finalitzar la
jornada.
Després d'anar al bany.
Després de tossir, esternudar
o mocar-te.
Abans i després del pati i de
fer Educació física.
Si toques altres persones.
Després de llevar-te els
guants, en cas de dur-ne.
Abans i després de posar-te o
llevar-te una mascareta.
Sempre que les mans estiguin
visiblement brutes.
Abans i després d’usar o
compartir espais múltiples o
equips, com taules, ratolí
d’ordinador, etc...
Sempre que s’hagin rebut
documents, paquets o
mercaderies de l’exterior.

PER A UNA
CORRECTA HIGIENE
DE MANS
NECESSITES:

Gel o solució hidroalcohòlica.
Sabó.
Paper assecant.
Contenidor amb bossa,
preferiblement amb tapa i pedal.

INSTRUCCIONS COVID19

MESURES DE NETEJA I
DESINFECCIÓ
La neteja i desinfecció de les aules i el
mobiliari es farà diàriament. Es seguirà el
protocol marcat per Conselleria.
Es durà a terme la ventilació correcta de les
aules i les portes romandran obertes sempre
que sigui possible.

BANYS
Utilitza el bany que estigui més a
prop de la teva aula.
Als banys només hi pot haver dues
persones.
Cada vegada que vagis al bany,
renta't les mans entre 40 i 60
segons amb sabó líquid i eixuga't
les mans amb paper.
Als banys hi haurà sabó i paper.
Es recomana als alumnes que
duguin el seu propi gel
hidroalcohòlic i que l’utilitzin amb
regularitat.
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PATIS

Els estudis obligatoris (ESO i FPB) tendran dos patis: de 9:50h a 10:10h
i de 12:00h a 12:10h
Els estudis postobligatoris (Cicles de grau mitjà i superior i Batxillerat)
tendran un únic pati: 10:45h a 11.15h en torn de matí, i de 17:45h a
18:15h en torn d’horabaixa.
Els alumnes podran anar per les zones exteriors del centre, dins el
recinte educatiu. No es podrà anar al hall i hi haurà un aforament
màxim per la biblioteca.

CANTINA

Per evitar aglomeracions a la cantina enguany haureu de fer les vostres
comandes d’entrepans mitjançant un formulari al qual podreu accedir
mitjançant la intranet dels alumnes (alumnatconnecta.iesmanacor.cat)
Fins les 8h del matí podreu fer la vostra comanda.
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ZONES DE PATI
Els alumnes tendran una zona de pati assignada per cursos.

1r ESO: pistes esportives
2n ESO: Zona d'arbres devora les pistes esportives
3r i 4t d'ESO: Zona entre els blocs B i C.
1r i 2n de Batxillerat: Pàrquing
FPB: Zona entre els blocs D i E
Cicles formatius de grau mitjà i superior de matí: Parc de na Molla.
Cicles formatius de grau mitjà i superior d'horabaixa: no s'adjudica una zona
en concret.
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SI ET TROBES AL CENTRE I TENS
SÍMPTOMES:
Si ets a classe, el professor/a t’acompanyarà a la Sala d’aïllament.
T’hauràs de rentar les mans i posar-te una mascareta.El professor/a o la
persona que t’acompanyi, també s’ha de rentar les mans i posar-se
mascareta.
Si no pots fer ús de la mascareta, la persona adulta que t'acompanyi es
rentarà les mans amb aigua i sabó i farà ús d'una mascareta FFP2, a més
d'una pantalla facial i una bata d'un sol ús.
No et deixarem tot sol en cap moment.
Avisarem la teva família perquè vengui a recollir-te.
Només una persona responsable podrà venir a recollir-te.
Per fer-ho esperarà a la zona exterior habilitada, on el professor/a o la
persona que s’ha ocupat de tu en el centre t’acompanyarà.
La persona responsable que vengui a recollir-te haurà de garantir un
trasllat segur i no podrà fer ús de transport públic.
El trasllat es pot fer a peu o en cotxe, sempre que es pugui garantir el
trasllat segur i adequat als símptomes que presentis.
Les persones responsable que vengui a recollir-te s'haurà de posar en
contacte amb el centre de salut de referència.
Si presentes una situació de gravetat o tens dificultats per respirar,
s'avisarà el 061.
Si un alumne dins classe presenta símptomes sospitosos, la resta d'alumnes
del seu grup de referència sortiran al pati perquè es pugui desinfectar
l'aula i ventilar.
L’alumnat i el professorat prendran abans d'entrar-hi les mesures d'higiene
i protecció habituals.
Si el cas es confirma, el centre educatiu seguirà les instruccions de les
autoritats sanitàries.
És imprescindible tenir registres d'assistència diària de l'alumnat (passar
llista) per poder fer un seguiment del cas.
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SÍMPTOMES
Tot l’alumnat, professorat i personal no docent ha
de prendre’s la temperatura abans de venir a l’IES.
No pots venir al centre si tens els següents
símptomes: febre (més de 37,5ºC) tos i sensació de
falta d'aire, disminució de gust i olfacte, calfreds,
mal de coll, dolors musculars, mal de cap,
debilitat general, diarrea i vòmits.
No pots acudir al centre si estàs en aïllament
sanitari per Covid-19 o si estàs en quarantena per
haver tingut contacte amb alguna persona malalta.

RECORDA QUE...
….depèn de tota la comunitat educativa, alumnes, professors,
personal no docent que es minimitzi el risc de contagi dins el
centre i que arribi a les nostres famílies.
...tots haurem de ser molt responsables en les nostres
actuacions.
...necessitam la vostra ajuda, entre tots podem i ho farem
possible!!!.

11

