
Generalitat de Catalunya   
Departament d’Educació   
Escola Oficial d’Idiomes del Prat  
  
 

 

 

 

PLA D’ORGANITZACIÖ DE CENTRE 

CURS 2020-21 

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DEL PRAT 

El Prat de Llobregat, setembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Centre: Escola Oficial d’Idiomes del Prat Curs: 2020-21 
Codi: a8060538 
Municipi: El Prat de Llobregat 
Inspectora Maria Lourdes Sotelo Álvarez 



Generalitat de Catalunya   
Departament d’Educació   
Escola Oficial d’Idiomes del Prat  
  

PLA OBERTURA DE CENTRE CURS 2020-21 
 
 

ÍNDEX 

1. Presentació........................................................................................................................3 

2. Diagnosi 
.....................................................................................................................................3 

3. Mesures d’higiene i 
protecció.....................................................................................................5 

3. Organització 
pedagògica............................................................................................................6 

4. Organització d’horaris i gestió d’entrades i 
sortides.................................................................11 

5. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais........................................................14  

6. Pla de ventilació, neteja i 
desinfecció........................................................................................16 

7. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de 
Covid-19..............................................17 

8. Seguiment i avaluació del 
pla....................................................................................................18 

 

 
 

 

  

 

 
 

Nom arxiu: Pla obertura de centre curs 2020-21 v2 Elaborat per: Equip directiu Pàg.:  2 de 19 
 Data valoració del claustre: 02/11/2020 Data valoració Consell Escolar: 02/11/2020 

Aprovat per: Directora 
Data de resolució: 02/11/2020 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 
  



Generalitat de Catalunya   
Departament d’Educació   
Escola Oficial d’Idiomes del Prat  
  

PLA OBERTURA DE CENTRE CURS 2020-21 
 
Presentació 

El Pla d’Actuació per al curs 2020-21 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, de 3 
de juliol, estableix que cada centre educatiu ha d’elaborar un Pla d’obertura per a l’inici de curs 
2020-21, del qual s’informarà al Consell Escolar i que haurà d’estar publicat al web del centre.  

Seguint les recomanacions dels documents normatius  

● Instruccions per al curs 2020-2021, de 30 de juny 
● Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la               

pandèmia, de 3 de juliol  
● Preguntes freqüents i guia per a l'elaboració del pla d'organització dels centres            

educatius per al curs 2020-2021 
  
I dels documents publicats posteriorment: 
 

● Mesures complementàries al Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres 
educatius en el marc de la pandèmia, en què s'adapten algunes mesures 
previstes en el Pla d'actuació i s'hi afegeix una de nova. 

● Protocol de gestió de casos covid-19 en els centres educatius, de 13 d'agost. 

hem elaborat aquest pla d’obertura de centre, que té com a objectiu, per una banda, determinar 
l’organització pedagògica en una situació de pandèmia com l’actual, de no confinament, i per 
una altra, establir l’organització pedagògica en cas de confinament parcial d’un grup o de 
tancament de centre com es va donar el cas durant el tercer trimestre del curs 2019-20. 
 

1. Diagnosi  

El dia 9 de març de 2020, l’EOI del Prat va començar un període inicial de 15 dies de                   
confinament, que es van convertir en indefinit degut a l’estat d’alarma decretat a tot l’Estat per                
la Covid-19.  
 
Seguint les directrius de les autoritats corresponents, es va fer ús de campus virtuals (Moodle               
i/o Google classroom), correu electrònic i videoconferències per seguiment del curs telemàtic.            
La resposta de l’alumnat ha estat més que satisfactòria, donades les situacions personals i de               
confinament a que ens vam haver d'enfrontar tots. Tots els alumnes que assistien a classe amb                
regularitat  van seguir la docència online sense cap tipus de problema. 
 
Es va dur a terme un seguiment molt personalitzat de tot l’alumnat, atès que aquesta situació                
desconeguda per a tothom, en molts casos els va crear inseguretat o sensació de voler               
abandonar el curs. Vam aconseguir que, en general, gairebé tothom es presentés a la prova               
final (la majoria d’alumnes van obtenir l’apte de nivell gràcies a l’avaluació contínua esmentada              
en apartats anteriors). 
 
Per a aquells alumnes que no van poder acollir-se a l’avaluació contínua, es va crear una prova                 
final adaptada (online) que va tenir lloc entre els dies 8 i 19 de juny. Es va consensuar amb el                    
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claustre que la prova final tingués una part escrita que consistia en la realització d’un mínim de                 
dues tasques, i en una prova final oral amb un mínim de dues tasques també. 
 
Amb la situació provocada per la Covid 19, paradoxalment ha estat possible “recuperar”             
alumnes que no podien assistir a classe regularment, i sobretot des del 14 d’abril es van anar                 
afegint alumnes que han fet les feines que tenien pendents dels primers dos trimestres i les que                 
anava encarregant corresponents al tercer trimestre. La majoria d’aquests alumne han sabut            
treure profit de la situació que els permetia treballar des de casa per connectar-se a les classes                 
i treballar de manera autònoma. 
 
Per altra banda, alguns alumnes, sobretot els menys autònoms han trobat més difícil el              
seguiment de les classes on line. Finalment, s’ha donat el cas d’alumnes que assistien              
regularment a classe i que han quedat absorbits pel teletreball, als quals els era molt difícil                
connectar-se a la videoconferència, i això ha fet que es desanimessin molt i acabessin              
abandonant. 
 
La pandèmia també ha fet necessari el treball per tasques basades o no en el llibre de text, i                   
això també ha tingut una valoració positiva per part de l’alumnat. Es tractava de tasques que                
integraven totes les habilitats basades en temes d’actualitat. 
 
Finalment afegir que l’ensenyament on line ha suposat un repte professional important, que             
ens ha dut als professionals a centrar-nos més en aprofitar les dues hores de classe sincrònica                
per VC, amb un treball previ de flipped classroom mitjançant tasques per aprofitar al màxim el                
temps. Les classes sincròniques han tingut una part de treball de grup, però majoritàriament ha               
tingut lloc en breakout rooms. A banda de components de flipped classroom, el component              
asincrònic s’ha basat molt en activitats d’habilitats integrades mitjançant google forms d’opció            
múltiple o bé de resposta oberta que han tingut molt bona acceptació entre els alumnes.  
 
Cal posar en valor tota la feina realitzada pel professorat. Sense el seu esforç i dedicació els                 
alumnes haurien malgastat un curs acadèmic i s’haurien desmotivat per continuar endavant. El             
millor reconeixement és l’elevada matrícula del mes de juliol. 
 
Dificultats i propostes de millora 
 

● No tot l’alumnat i el professorat té una bona connexió a internet, i això dificulta molt les                 
videoconferències. L’existència o no de fibra òptica o de la possibilitat de tenir-la juga un               
paper molt important. 

● El Google Meet és una bona eina, però es pot explorar la possibilitat de comprar set                
aules de Zoom per intentar millorar la qualitat de la conferència. 

● Caldria regular el temps dedicat a la docència online i en general el teletreball. Les               
jornades laborals han estat en general llargues. 

● Caldrà dotar el professorat de les eines TAC abans del mes d’octubre per estar millor               
preparats en cas de confinament. 

● Tot i que el 90% del professorat utilitza des de fa anys una plataforma online com a                 
complement de la docència presencial, a la pràctica no tots els alumnes estaven donats              
d’alta. Proposem vetllar perquè tots els alumnes que estan en llista estiguin donats             
d’alta a una de les dues plataformes. 
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● Els elements fonamentals per a poder dur la docència de manera no presencial en cas               
d’un nou confinament són clarament l’acompanyament emocional de l’alumnat, l’acció          
tutorial, l’impuls de l’aprenentatge autònom i creatiu per part dels alumnes, l’impuls de la              
cultura digital, així com l’impuls de xarxes de col·laboració entre docents i centre.             
Aquests cinc punts seran els eixos de la PGA del nostre centre per al curs 2020-21. 

 
2. Mesures de seguretat i higiene 

 
2.1. Condicions  per accedir al centre 

 
Al llarg de la primera setmana de classe, tot l’alumnat haurà d’haver lliurat la Declaració 
Responsable, que trobareu en el nostre web. 
https://agora-eoi.xtec.cat/eoielprat/wp-content/uploads/usu15/2020/09/Declaraci%C3%B3-respo
nsable-majors-dedat.pdf 
 
https://agora-eoi.xtec.cat/eoielprat/wp-content/uploads/usu15/2020/09/Declaraci%C3%B3-Covid
-menors-dedat.pdf 
 
No es podrà accedir al centre si l’alumnat:  
 
● Està en aïllament per ser positiu de COVID-19 o està en aïllament preventiu per ser contacte 
estret d’un positiu per COVID-19.  
 
● Està en espera del resultat d’una PCR o una altra prova de diagnòstic de COVID-19.  
 
● Conviu amb una persona diagnosticada de COVID-19.  
 
L’alumnat no podrà accedir al centre si presenta qualsevol s d’aquests símptomes:  
 

● Febre o febrícula  
● Tos  
● Dificultat per a respirar  
● Mal de coll 
● Congestió nasal  
● Alteració del gust o de l’olfacte  
●  Vòmits o diarrees  
● Mal de cap  
● Malestar  
● Calfreds 
● Dolor muscular  

 
Apel.lem a la responsabiiltat de l’alumnat per prendre’s la temperatura diàriament, donat que 
cap persona pot accedir al centre amb una temperatura superior als 37,3. 
 
Les famílies de l’alumnat menor d’edat o els propis alumnes, en cas que siguin majors d’edat, 
han de signar una declaració responsable per la qual es comprometen a seguir les normes 
establertes davant la COVID-19, mantenir el centre educatiu informat de qualsevol novetat al 
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respecte i permetre l’intercanvi de dades personals entre els Departaments d’Educació i Salut 
amb la finalitat de fer la traçabilitat de possibles contagis en relació a la gestió de casos.  
 

2.2. Mesures sanitàries 
 

● Abans d’entrar a l’escola, caldrà desinfectar les soles de les sabates a la catifa (zona               
desinfecció i eixugament). 

  
● Caldrà higienitzar les mans amb gel hidroalcohòlic un cop abans d’entrar a l’escola i un               

altre abans d’entrar a les aules. Cada cop que es surti de de l’aula, caldrà tornar a                 
desinfectar-les amb gel. Trobareu uns dispensadors a l’entrada de l’escola i de cada             
aula.  

 
● L'ús de mascareta serà obligatori en tot el centre, incloses les aules i els lavabos. No                

es podrà entrar al centre si no es porta posada la mascareta. Aquesta haurà d’estar ben                
posada, seguint totes les recomanacions del Departament de Salut i l’OMS. 

 
● Cal mantenir la distància de seguretat de 1,5 metres a tots els espais comuns del               

centre. 

3. Organització pedagògica en una situació de pandèmia com l’actual 

Amb motiu de la publicació del RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es               
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot                 
epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. En concret, i en el cas                
d’ensenyaments postobligatoris, la reducció de la presencialitat dels alumnes s’ha d’aplicar           
d’acord amb les Instruccions del 30 de juny publicades pel Departament d'Educació, en què              
s’establia: 

“En els ensenyaments postobligatoris, quan no sigui possible garantir la presencialitat de tot              
l’alumnat del centre, es podran plantejar, de manera excepcional, models híbrids           
d’aprenentatge. En aquests casos, el percentatge de presencialitat no podrà ser inferior al             
cinquanta per cent i es podran contemplar diverses opcions: franges horàries reduïdes o dies              
alterns. En cap cas, la suma del treball presencial i telemàtic no podrà superar la dedicació                
lectiva dels alumnes ni dels docents establerta normativament.” 

En la versió 1 del Pla d’Organització de Centre s’establia la presencialitat 100% dels grups amb                
menys de 20 alumnes. Donat que la prioritat del Departament de Salut és reduir la mobilitat de                 
la població, se’ns ha demanat i així ho hem aprovat per claustre i per Consell Escolar, reduir la                  
presencialitat de tots els grups al 50%. 

Per tant, a data de 2 de novembre de 2020, es plantegen els següents escenaris d’organització                
pedagògica. 

  

 

 
 

Escenari 1 Grups de 20 o menys     
alumnes 

Model híbrid 
semipresencial: 50% 
presencial tots els 
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En funció de l’evolució de la pandèmia i a l’ocupació dels grups, així com de les instruccions                 
del Departament de Salut i del PROCICAT, es podria tornar al 100% de presencialitat, o es                
podria canviar de modalitat híbrida ( 

3.1. Organització del model híbrid amb grups de menys de 20 alumnes: 50%             
presencial, 50% online sincrònic amb el professorat 

Els grups que no superin els 20 alumnes assistiran a classe tots junts un cop per setmana                 
(dues hores). L’altre dia de classe es farà online de manera sincrònica, és a dir, el professor                 
o la professora estarà a l’aula i els alumnes es connectaran des de casa seva (dues hores).                 
Els divendres lectius també es faran en modalitat online sincrònica. 

Els professorat facilitarà a l’alumnat un link per tal de dur a terme la vídeoconferència. També                
es crearan links per treballar en grups petits, que el professorat anirà supervisant passant              
d’un link a un altre. Per fer la classe dinàmica, s’anirà alternant el treball en grup i en petits                   
grups.  

El dia presencial a l’aula es prioritzarà la interacció oral de grup, i el dia de classe online el                   
treball més personalitzat en parelles relacionat amb diferents aspectes de la llengua. 

3.2. Organització del model híbrid amb grups de més de 20 alumnes: 50% presencial,              
50% online asincrònic de treball autònom de l’alumnat 

● Aquest tipus d’ensenyament alternarà l’ensenyament presencial i el telemàtic o          
online. Aquest model incorpora eines i recursos TIC al procés          
d’ensenyament-aprenentatge  
 

● Els grups de 20 alumnes o més es dividiran en dos, el grup es dividirà en dues                 
meitats, el grup A i el grup B. 
 

● Abans de l’inici de les classes (un cop finalitzada la matrícula dels nous alumnes),              
s’avisarà als alumnes a quin grup pertanyen. 
 

● El professorat informarà l’alumnat sobre quina plataforma virtual utilitzarà per a           
l’activitat docent i l’ajudarà a familiaritzar-s’hi.  
 

● Aquest model híbrid inclourà 2 hores i cinc minuts setmanals compactades en un dia              
de presencialitat al centre, sempre respectant els dies i hores als que l’alumnat s’ha              

 

 
 

alumnes, 50% online 
sincrònic 

Escenari 2 Grups de més de 20     
alumnes 

Model híbrid 
semipresencial (50% 
presencial grup A i grup B, 
50% on line asincrònic) 

 
Escenari 3 

Confinament parcial d’un   
grup o total del centre 

Model online (100% online) 
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matriculat. Aquestes classes presencials equivaldran a un 50% de l’ensenyament i, el            
50%  restant, serà a través d’ensenyament online. 
 

● En el model híbrid les sessions presencials tindran com a objectiu que l’alumnat             
faci activitats de pràctica oral amb la supervisió del professorat, interaccioni amb            
companys i aclareixi dubtes. També es podran dur a terme també expressions            
escrites col·laboratives i jocs (Kahoot, Bamboozle, altres).  
 

● Per tal de facilitar el treball a l’aula, s’anima als alumnes a portar dispositius de casa                
seva, com ara tauletes,portàtils, telèfons mòbils, que seran d’ús estrictament          
personal.. 
 

● A les classes no presencials l’alumnat treballarà autònomament mitjançant unes          
activitats proposades i pautades pel professorat i que es trobaran disponible en l’aula             
virtual (Moodle o Google Classroom). Es treballaran amb tasques autocorrectives que           
permetin fer un seguiment de l’evolució de l’alumnat (formularis de Google, workbook            
on line, altres). La realització d’aquest treball online a casa serà imprescindible per             
poder seguir el curs, i formarà part de l’avaluació de l’alumnat.  
 

● Es prioritzaran les següents habilitats per a l’ensenyament online asincrònic:          
gramàtica, vocabulari, expressió escrita, comprensió oral. 

Els divendres lectius es duran a terme en format online sincrònic. Els alumnes es              
connectaran amb el professor o professora des de casa seva amb la plataforma que aquest               
o aquesta els haurà facilitat. 

 
3.3. Organització model online (en cas de confinament parcial o total) 

Aquest model d’ensenyament s’aplicarà en cas que calgui aïllar el grup classe o tot el centre.                
Es preveuen les segü 

Les dues hores i cinc minuts presencials passaran a ser dues hores i cinc de treball online                 
sincrònic en què es prioritzarà l’expressió oral mitjançat breakout rooms, i explicacions            
gramaticals.  

Les altres dues hores restants, seran de treball online autònom, com en el model híbrid.   

Cada departament haurà de redactar i incloure en les seves programacions com es farà la               
docència en cas de confinament parcial seguint el següent pla de treball, que s’anirà              
actualitzant: 

3.4. Acció tutorial i suport personalitzat 
 

● L’atenció personalitzada podrà tenir lloc presencialment, de forma telemàtica o mixta, 
depenent de la situació sanitària.  
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● Aquesta atenció té la doble funció d’oferir suport personal a l’alumnat per garantir la 
seva fidelització i també poder atendre les seves necessitats formatives de l’àmbit 
acadèmic i professional, sobretot en el cas de les persones que necessitin un 
acompanyament més estret. 
 

3.5. Grups semipresencials  
 
Donat que cal garantir el 50% de presencialitat de tots els grups, els alumnes que s’han 
matriculat en els grups semipresencials de B1, B2.1., B2.2. i C1 assistiran a classe el dia que 
s’hagin matriculat, independentment del nombre d’alumnes del grup.  
 
S’han habilitat les aules més grans i espais com la biblioteca per poder treballar.  
 
3.6. Divendres lectius 
 
Els divendres lectius tindran lloc de manera telemàtica sincrònica per videoconferència. El 
professorat us facilitarà el codi de la conferència. 
 
3.7. Organització pedagògica dels grups a partir del 2 de novembre de 2020  
 
DEPARTAMENT ANGLÈS 
 
A partir del dia 2 de novembre de 2020, els grups de menys de 20 alumnes d’anglès 
passen també a modalitat híbrida. Tots els grups es divideixen en grup A i B per ordre 
alfabètic, cada grup ve a classe un cop per setmana dues hores, i les altres dues hores 
es fan de manera online asincrònica (tasques d’autocorrecció online i d’altres). El 
professorat farà seguiment d’aquestes tasques i les tindrà en compte de cara a 
l’avaluació contínua. 
 

 

 
 

NIVEL
L 
 

PRESENCIAL TELEMÀTIC HORARI Modalitat 

A1 Dimarts i dijous - 10:00-12:15 Híbrida Grup A i B 

Dilluns i dimecres - 14:55-17:00 Híbrida Grup A i B 

A2 Dilluns i dimecres - 14:55-17:00 Híbrida Grup A i B 

Dimarts  dijous 10:00-12:15 Híbrida. 50% presencial i 50% 
online sincrònic 

Dilluns i dimecres  17:00-19:05 Híbrida Grup A i B 
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HORARIS DEPARTAMENT FRANCÈS 
 
 

 

 
 

Dilluns  dimecres 19:05-21:10 Híbrida. 50% presencial i 50% 
online sincrònic 

B1 
 

Dimecres  17:00-19:05 Semipresencial 

Dimarts i dijous 

 

- 17:00-19:05 Híbrida Grup A i B 

Dimarts i dijous - 19:05-21:10 Híbrida Grup A i B 

Dimarts i dijous - 10:00-12:15 Híbrida Grup A i B 

Dilluns dimecres 14:55-17:00 Híbrida. 50% presencial i 50% 
online sincrònic 

B2.1. Dilluns i dimecres - 17:00-19:05 Híbrida Grup A i B 

Dilluns i dimecres - 19:05-21:10 Híbrida Grup A i B 

Dimecres - 17:00-19:05

  

Semipresencial 

Dimarts i dijous - 14:55-17:00 Híbrida Grup A i B 

B2.2. Dilluns i dimecres - 19:05-21:10 Híbrida Grup A i B 

Dimarts i dijous - 14:55-17:00 Híbrida Grup A i B 

Dimarts   - 17:00-19:05 Semipresencial 

C1 Dimecres  - 17:00-19:05 Semipresencial 

C1 Dilluns i dimecres* - 19:05-21:10 Híbrida Grup A i B 

NIVELL PRESENCIAL TELEMÀTIC HORARI MODALITAT 

A1 Dimarts  dijous 17:00-19:05 Híbrida. 50% presencial i 50% 
online sincrònic 

Dimarts  dijous 19:05-21:10  Híbrida. 50% presencial i 50% 
online sincrònic 

A2 Dimarts dijous 17:00-19:05 Híbrida. 50% presencial i 50% 
online sincrònic 
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DEPARTAMENT ALEMANY 
 

 
 
 
4. Organització d’horaris i gestió d’entrades i sortides, fluxos de circulació 
 

● Les entrades i sortides es faran de manera esglaonada. Els subalterns s’encarregaran            
de la seva organització. Hi haurà un subaltern a la planta baixa i un altre a la segona                 
planta 
. 

● Es pujarà en grups de quinze alumnes. 
 

● Les entrades i sortides de cada grup estaran senyalitzades a l’entrada, a les aules i en                
les diferents plantes. 
 

 

 
 

Dilluns dimecres 19:05-21:10 Híbrida. 50% presencial i 50% 
online sincrònic 

B1 Dimarts dijous 19:05-21:10  Híbrida. 50% presencial i 50% 
online sincrònic 

B2.1. Dimarts dijous 19:05-21:10  Híbrida. 50% presencial i 50% 
online sincrònic 

B2 Dimarts dijous 17:00-19:05 
  

Híbrida. 50% presencial i 50% 
online sincrònic 

NIVELL PRESENCIAL  HORARI MODALITAT 

A1 

 

Dilluns dimecres 17:00-19:05 Híbrida. 50% presencial i 50% 
online sincrònic 

Dilluns dimecres 19:05-21:10 Híbrida. 50% presencial i 50% 
online sincrònic 

A2 Dilluns dimecres 17:00-19:05 Híbrida. 50% presencial i 50% 
online sincrònic 

Dimarts dijous 19:05-21:10 Híbrida. 50% presencial i 50% 
online sincrònic 

B1 Dilluns dimecres 19:05- 21:10 Híbrida. 50% presencial i 50% 
online sincrònic 
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● L’alumnat començarà a pujar a mesura que baixin els alumnes de la classe anterior,              
sempre mantenint la distància de seguretat i amb la mascareta posada. Prèviament,            
caldrà haver desinfectat les soles de les sabates a la catifa de l’entrada i les mans amb                 
gel hidroalcohòlic. 

 
● Per tal d’evitar les aglomeracions, cada grup tindrà assignat una entrada i sortida             

determinada, en funció de l’aula en què estigui ubicat. És molt important entrar i sortir               
per l’aula indicada. 
 

● Els darrers deu minuts de classe s’utilitzaran per ventilar l’aula, per la qual cosa els               
horaris d’inici i acabament real dels grups es veurà lleugerament modificats (veure            
quadre adjunt “Entrades i sortides”) 

 
SORTIDA D’EMERGÈNCIA (Escola Oficis)  
 

● AULA 1 
● AULA ÀUDIOVISUALS 
● INFORMÀTICA 

 
ESCALES DE L’EOI DEL PRAT 
 

● AULA CONVERSA 
● AULA 2 
● AULA 3 
● AULA 4 
● BIBLIOTECA 

 
ENTRADES I SORTIDES DEPARTAMENT ANGLÈS 

 

 

 
 

NIVELL 
 

DIES AULA Tipus 
accés 

HORARI 
ENTRADA 

HORARI 
SORTIDA 

A1 Dimarts i dijous* Informàtica Escola 
Oficis 

10:00 12:15 

Dilluns i dimecres* Aula 4 EOI 14:55 16:50 

A2 Dilluns i dimecres* Aula 3 EOI 14:55 16:50 

Dimarts i dijous* Aula 3 EOI 10:00 12:15 

Dilluns i dimecres* Aula 3 EOI 17:00 19:00  

Dilluns i dimecres* Conversa EOI 19:10 21:10 

B1 
 

Dimecres (semi) Informàtica Escola 
Oficis 

17:00 19:00 

Dimarts i dijous* Aula 3 EOI 17:00 19:00 
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ENTRADES I SORTIDES DEPARTAMENT FRANCÈS 
 

 

 
 

Dimarts i dijous* Aula 3 EOI 19:10 21:10 

Dimarts i dijous* Audiovisuals Escola 
Oficis 

10:00 12:15 

Dilluns i dimecres* Conversa EOI 14:55 16:50 

B2.1. Dilluns i dimecres*  Aula 4 EOI 17:00 19:00 

Dilluns i dimecres* Informàtica Escola 
Oficis 

19:10 21:10 

Dimecres 
(semipresencial) 

Àudiovisuals Escola 
Oficis 

17:00 19:00 

Dimarts i dijous* Aula Informàtica Escola 
Oficis 

14:55 16:50 

B2.2. Dilluns i dimecres*  Àudiovisuals Escola 
Oficis 

19:10 21:10 

Dimarts i dijous* Àudiovisuals Escola 
Oficis 

14:55 16:50 

Dimarts  (semi) Àudiovisuals Escola 
Oficis 

17:00 19:00 

C1 Dimecres (semi) Biblioteca EOI 17:00 19:00 

C1 Dilluns i dimecres* Biblioteca EOI 19:10 21:10 

NIVELL DIES AULA ACCÉS HORARI 
ENTRADA 

HORARI 
SORTIDA 

A1 Dimarts i dijous* Àudiovisuals Escola 
Oficis 

17:00 19:00 

Dimarts i dijous* Aula Conversa EOI 19:10 21:10 

A2 Dimarts i dijous* Aula 4 EOI 17:00 19:00 

Dilluns i dimecres* Aula 4 EOI 19:10 21:10 

B1 Dimarts i dijous* Aula 4 EOI 19:10 21:10 

B2.1. Dimarts i dijous* Àudiovisuals Escola 
Oficis 

19:10 21:10 

B2 Dimarts i dijous* Aula Conversa EOI 17:00 19:00 
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DEPARTAMENT ALEMANY 
 

 
*Aquesta graella es completarà un cop definides les aules i els agrupaments. 

 
5. Organització de grups d’alumnes, professionals i espais 

 
5.1. Ascensors  

 
S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la mobilitat i 
el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic i només hi podrà accedir un persona. 
 
Els alumnes que necessitin utilitzar l’ascensor hauran d’avisar a Consergeria. 
 
5.2. Organització pauses 
 
Donada l a situació provocada per la Covid-19 i el fet que tenim alumnat adult,  les classes es 
faran seguides sense pausa, a fi d’evitar aglomeracions als passadissos.  
 
5.3. Espais comuns 
 
Planta baixa 
 

● No es podran utilitzar les taules de la planta baixa per estudiar ni per menjar. Cal evitar                 
aglomeracions i barreja d’alumnes per tal de facilitar la traçabilitat. 
 

Lavabos 
 

 

 
 

NIVEL
L 

DIES AULA ACCÉS HORA 
ENTRADA 

HORA 
SORTIDA 

A1 

 

Dilluns i dimecres*  Aula 2 EOI 17:00 19:00 

Dilluns i dimecres* Aula 1 EOI 19:10 21:10 

A2 Dilluns i dimecres* Aula 1 EOI 17:00 19:00 

Dimarts i dijous* Aula 1 EOI 19:10 21:10 

B1 Dilluns i dimecres*  Aula 2 EOI 19:10 21:10 

Nom arxiu: Pla obertura de centre curs 2020-21 v2 Elaborat per: Equip directiu Pàg.:  14 de 
19 
 Data valoració del claustre: 02/11/2020 Data valoració Consell Escolar: 02/11/2020 

Aprovat per: Directora 
Data de resolució: 02/11/2020 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 
  



Generalitat de Catalunya   
Departament d’Educació   
Escola Oficial d’Idiomes del Prat  
  

PLA OBERTURA DE CENTRE CURS 2020-21 
 

● Els alumnes que tenen la possibilitat, haurien d’intentar anar al lavabo abans d’entrar al              
centre. 

● Caldrà utilitzar gel hidroalcohòlic abans d’entrar i sortir del lavabo. 
● Només hi podran accedir tres persones simultàniament, i mantenint les distàncies de            

seguretat. 
● Les persones que esperen hauran de fer-ho en el punt senyalitzat. 
● Cada lavabo disposa d’un desinfectant per fer-ne ús un cop utilitzat. 
● Rentat de mans amb sabó després d’utilitzar el lavabo. 
● Si l’alumnat ha de tornar a l’aula, es tornarà a desinfectar les mans abans d’entrar-hi. 

 
Biblioteca 

● Els alumnes no podran accedir presencialment a la biblioteca ni es podrà utilitzar com a 
sala d'estudi. 

● Hi haurà servei de préstec. Els subalterns seran els encarregats de lliurar els materials 
triats a l’alumnat que ho desitgi.. 
  

● Es podrà consultar el material de préstec a través del catàleg online. El link es pot trobar 
a la pàgina web de l’EOI, en el següent enllaç: 
https://agora-eoi.xtec.cat/eoielprat/serveis/biblioteca/. 

 
● Les reserves de materials es faran mitjançant el següent correu: 

mediateca@eoidelprat.cat 
 

●  El material de préstec retornat es mantindrà en quarantena durant catorze dies. 

● Per a més informació sobre el funcionament de la biblioteca consulteu  
https://agora-eoi.xtec.cat/eoielprat/serveis/biblioteca/. 

●  

Màquines expenedores / Vending 
 

● Caldrà higienitzar les mans abans de de fer-les servir amb un gel hidroalcohòlic que              
trobaran al costat de les màquines. 

● Només es poden utilitzar individualment. Caldrà evitar les concentracions d’alumnes. 
 

Office (d’ús exclusiu per als professionals del centre) 
 

● Caldrà higienitzar les mans abans d’entrar-hi i sortir-ne. 
● Només hi podrà haver un professional dinant i/o escalfant 
● El professional sortint es responsabilitza de desinfectar l’espai després d’utilitzar-lo. 

 
5.4. Relació amb la comunitat educativa 

 
● Les jornades de portes obertes, reunions amb pares de menors, reunions de delegats             

es faran per videoconferència. 
 

 
 

Nom arxiu: Pla obertura de centre curs 2020-21 v2 Elaborat per: Equip directiu Pàg.:  15 de 
19 
 Data valoració del claustre: 02/11/2020 Data valoració Consell Escolar: 02/11/2020 

Aprovat per: Directora 
Data de resolució: 02/11/2020 

Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 
  

https://agora-eoi.xtec.cat/eoielprat/serveis/biblioteca/
https://agora-eoi.xtec.cat/eoielprat/serveis/biblioteca/
mailto:mediateca@eoidelprat.cat
https://agora-eoi.xtec.cat/eoielprat/serveis/biblioteca/
https://agora-eoi.xtec.cat/eoielprat/serveis/biblioteca/


Generalitat de Catalunya   
Departament d’Educació   
Escola Oficial d’Idiomes del Prat  
  

PLA OBERTURA DE CENTRE CURS 2020-21 
 
 

● L’escola informarà l’alumnat i el professorat sobre qualsevol canvi o incidència           
mitjançant correu electrònic.  
 

● Les gestions administratives es duran a terme online. Si és necessari dur a terme una               
gestió de manera presencial es demanarà cita prèvia a eoielprat@xtec.cat. 
 

 

 
 
5.5. Activitats culturals en el centre 

 
● A fi d’evitar la barreja de grups, les activitats culturals es duran a terme a l’aula                

presencialment sense barrejar grups. 
 

● Quan aquestes afectin a més d’un grup es faran a l’aula presencialment, el             
conferenciant la farà simultàniament per videoconferència als tres grups per          
videoconferència. El professorat us n’informarà. 

 
6. Pla de neteja, desinfecció i ventilació 

 
● L’escola es netejarà diàriament amb productes desinfectants homologats especialment         

indicats per la Covid-19. Es tindrà especial cura amb els lavabos, passamans, poms de              
les portes, entre d’altres. 
 

● Hi haurà una catifa desinfectant a l’entrada del centre per desinfectar les soles de les               
sabates. Abans d’entrar al centre i a les aules caldrà desinfectar les mans amb gel               
hidroalcohòlic. Es recomana que l’alumnat porti el seu propi gel desinfectant també.            
També caldrà desinfectar les mans abans d’entrar i sortir del lavabo. 
 

● Les taules i cadires es desinfectaran entre classe i classe, així com el pom de la porta.                 
Es recomana a l’alumnat que porti un pareo de casa per seure damunt de la cadira. 
 

● Les aules es ventilaran com a mínim deu minuts entre classe i classe, i un mínim de tres                  
cops al dia. 
 

● Sempre que sigui possible es mantindran les portes i finestres obertes per facilitar la              
ventilació dels espais. Només es tancaran puntualment si es passa algun vídeo. 

 

 
 

Òrgans Tipus reunió Format reunió Perioditat 
Equip directiu Planificació Presencial setmanal 
Departament  Planificació Presencial setmanal 
Nivells  Coordinació Presencial setmanal 
Comissions Coordinació i  

planificació 
Presencial setmanal 

Claustre Supervisió i  
planificació 

Telemàtica mensual 

Consell Escolar Supervisió Telemàtica trimestral 
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● Sempre que sigui possible, s’evitarà d’engegar l’aire o la calefacció. 

 
7. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19  

No han d’assistir al centre l’alumnat, els docents i altres professionals que tinguin símptomes              
compatibles amb la Covid-19 (veure punt número 3), així com aquelles persones que es              
troben en aïllament per diagnòstic positiu de Covid-19 o en període de confinament             
domiciliari per haver tingut contacte estret amb alguna persona amb símptomes o            
diagnosticada de Covid 18. 

En cas de detecció d’una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles            
amb la COVID-19 al centre educatiu:  

1) El seu professor o la seva professora el portarà a un espai separat, ventilat i d'ús                
individual. 

2) Tant el docent com la persona amb símptomes es posaran una mascareta quirúrgica             
si no la porten ja. 

3) Se li posarà una mascareta quirúrgica.  L’espai designat és el despatx de direcció. 

4) Si és un/a alumne/a menor d’edat es contactarà amb la família per tal que el/la               
vinguin a buscar. 

5) En cas de presentar símptomes de gravetat (dificultats per respirar, pèrdua de            
consciència..) es trucarà al 112  o al 061 

6) La directora del centre (i en cas d’absència d’aquest la directora en funcions)             
contactarà amb el servei territorial d’Educació per informar de la situació i a través              
d’ells amb el servei de salut pública. Aquesta gestió es farà amb una nova eina               
telemàtica (TRAÇACOVID) que servirà per informar sobre les dades dels casos           
positius. També és una eina que servirà Informar de les dades globals del seu              
centre: nombre de grups en quarantena i nombre d’alumnes, docents i altres            
professionals en aïllament.  

7) L’alumne afectat informarà al centre tan bon punt tingui el resultat de la PCR. 

8) Si el contagi es produeix fora del centre o en cap de setmana, també caldrà               
notificar-ho a eoielprat@xtec.cat. 

9) Les responsables del seguiment del pla seran la responsable de Riscos Laborals i la 
Directora. 

 

 

 
 

Espai 
habilitat 

Responsable 
de reubicar 
l’alumnat i 
custodiar-lo 

Persona reponable de 
trucar a la familia 
(menors) 

Persona 
responsable de 
comunicar el cas a 
ST 
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Seguiment casos 

 

L’escalada de decisions en relació amb el tancament de l’activitat presencial d’un grup o de               
tot el centre serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de les autoritats                 
sanitàries. 

Els grups d’EOI no tenen consideració de grup estable, per tant el fet que un alumne/-a hagi                 
donat positiu en la PCR no implica necessàriament que calgui confinar el grup. La decisió la                
prendrà el Servei de Vigilància Epidemiològica a partir de la informació aportada en cada              
cas. 

 

8. Elaboració, seguiment i avaluació del pla 
 

Aquest Pla ha estat elaborat per l’equip directiu del centre durant el mes de juliol i se’n farà                  
una revisió durant el mes de setembre, un cop tinguem les dades finals de matrícula. 

A principis de setembre es farà arribar al professorat i PAS i a finals del mateix mes es                  
portarà al Consell Escolar per a una aprovació definitiva. 

Les responsables del seguiment del pla seran la responsable de Riscos Laborals i la Directora. 

Elaboració del primer esborrany: 19 de juliol de 2020 

Aprovat en Consell Escolar: 15 de setembre de 2020 

Aquest pla d’obertura es revisarà setmanalment per part del claustre i mensualment per part del 
Consell Escolar i s’hi introduiran els canvis o modificacions necessaris. Les diferents 
modificacions s’aniran actualitzant al web de l’escola (versió 1, 2, etc.) 

Indicadors de referència per a l’avaluació del Pla d’obertura de centre: 

 

 
 

Despatx 
direcció 

Docent Membre equip directiu Coordinadora Riscos 

Alumne/-a  Símptomes Dia i hora 
detecció 

Protocol 
seguit 

CAP i 
persona amb 
qui es manté 
contacte 

Persona 
referent 
del 
centre 
per als 
contactes 
amb 
Salut 
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- Grau d’adequació del Pla a la situació provocada per la Covid-19 

- Grau de seguiment de les mesures higièniques i organitzatives 

- Grau de satisfacció amb l’organització pedagògica 

- Grau d’efectivitat de la comunicació amb la comunitat educativa 

 

 

El Prat de Llobregat, 2 de nomembre de 2020 
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