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ABANS DE COMENÇAR

○ Heu de tenir el micròfons 
aturats per evitar 
interferències i renous.



De què parlarem?

○ PLA D'ACOLLIDA (1r DIA)

○ ORGANITZACIÓ

○ COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

○ MESURES D’HIGIENE I NETEJA

○ MESURES EN CAS DE SOSPITA DE CONTAGI

○ PLANIFICACIÓ CURRICULAR



PLA D'ACOLLIDA (1r DIA)                           1r Batxillerat

Acollida i començament de classes: Dimarts 14 
de setembre de 8:00 a 14:00 h.

Els alumnes acudiran a la placeta del bar. S’han de col·locar, d’un en un. 

Se’ls anirà cridant per grups i aniran amb la tutora o el tutor a la seva aula



ORGANITZACIÓ  DEL CENTRE I de l’aula
● Circulació passadissos (sempre per la dreta). Està 

senyalitzat.
● Dispensador de gel hidroalcohòlic.
● Portes obertes sempre. Ventilació constant. 
● Alumnat col·locat de manera individual. 
● La circulació dins l’aula evitant el contacte 

personal.
● La mateixa taula i cadira.
● Entre períodes lectius no podran sortir de la seva 

aula.



ORGANITZACIÓ dels banys
● Tenen un bany assignat segons l’aula que 

ocupen i la zona de pati.

El tutor  de cada grup els ho comunicarà el 
primer dia.



ORGANITZACIÓ DELS PATIS                                      
Estarà organitzat per zones. No poden 
sortir d’aquesta zona.

Dies de bon temps:

- Zona més propera a l’edifici Annex: 1r de Batxillerat.

Dies de mal temps:

- Porxada entre l’edifici annex i entrada



ORGANITZACIÓ DEL BAR
● Hi haurà dos punts de venda segons la 

zona de pati.



ORGANITZACIÓ DE la circulació
● Respectar la senyalització dins el 

centre.
● Disminuir la velocitat.



ORGANITZACIÓ del transport escolar
*Transport a BATX. en funció de places lliures.

● Mascareta obligatòria tot el temps.
● Assignació dels seients per grups de convivència 

estable. L’organitzarà l’acompanyant.
● Espera a les parades mantenint distàncies.
● Accés al vehicle per la porta de davant i començant 

pels ocupants dels seients posteriors. Baixada en 
ordre invers. 

● Ús de gel hidroalcohòlic a la pujada i a la 
baixada.



Comunicació 
Del centre amb les famílies:

GESTIB i correus corporatius @iesfelanitx.cat

De les famílies amb el centre:

Telèfon: 971580497/971581804/634416376 (whatsapp),

gestib, agenda alumnes, correu: iesfelanitx@educaib.eu



informació
Circulars:
GestIB

Podeu anar consultant informació a la pàgina web del 
centre: 
www.iesfelanitx.cat

Instagram:
@ies_felanitx

Facebook:
No diguis dois



responsabilitat de les famílies
● S’ha de mirar la temperatura 

diàriament(>37’5º, no ha de venir)
● Si un alumne/a té símptomes, no ha de 

venir al centre i ha de contactar amb 
l’equip sanitari. 

● Si està en quarantena o ha donat positiu 
tampoc no pot venir.

https://drive.google.com/file/d/1EEAkZQe-4HXHWzcOU4ENvhY-aP9bbc99/view?usp=sharing


responsabilitat de l’alumne
● Dur mascareta de casa. Exteriors també és 

obligatòria.

● Dur la mascareta posada correctament (tapar nas i 
boca)

● Fer-se les mans netes a consciència.

● Mantenir les distàncies.

● Respectar totes les normes del centre de prevenció de 
contagi.

● Recomanacions:

○ Dur una mascareta de recanvi.

○ Dur gel hidroalcohòlic.  



conscienciació

Des de casa és molt important que treballeu tot el 
tema de les normes de prevenció de contagis.

Si no es compleixen les normes ens veurem obligats 
a posar sancions per tal de protegir la salut de 
tots.



En cas de sospites de contagi

● Tenim un protocol al centre.     presentació
● Telèfon actualitzat al gestib. Ha de ser 

un telèfon disponible.
Les famílies han de signar l’apèndix 3 (consentiment 
per prova) i l’apèndix 4 (declaració de seguir la 
normativa) emplenant un qüestionari de GESTIB. Els 
alumnes antics l’emplenen en el mateix moment de la 
matrícula en línia. Als alumnes nous se’ls habilitarà 
el qüestionari des de mitjan setembre. 

https://drive.google.com/file/d/1VnBRX7oLIIpHPXo9030Ri21765Kh9qZr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OOf4uErgDPJFrDw0R_nsE4h3w3fstIdf/view?usp=sharing


PLANIFICACIÓ CURRICULAR
El professorat adaptarà les programacions didàctiques 
si assolim el nivell d’alerta sanitària 3 o 4, la qual 
cosa significa que passaríem a ensenyament amb 
semipresencialitat. 

La tutoria i cada matèria tenen un classroom (aula 
digital).



pròxima reunió
DATA PROBABLE:

SETMANA DE 25 a 29 D’OCTUBRE DE 2021.

TEMES:

● CARACTERÍSTIQUES DEL GRUP.

● CALENDARI D’AVALUACIONS.

● NORMATIVA DE PROMOCIÓ I TITULACIÓ.

● GESTIB.



ies felanitx

Gràcies per la vostra 
assistència


