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1. Organització pedagògica en cas de situació de pandèmia amb els centres 
oberts. 

 

Mesures organitzatives: 

- Escenari 1:  

Amb situació sanitària de baix risc o normalitzada: 100% de presencialitat (excepte 
en els grups semipresencials). 

- Escenari 2:  

Amb situació sanitària de risc moderat o alt i mentre el Departament de Salut 
recomani una distància interpersonal mínima d’un metre i mig: 50% de presencialitat 
i 50% de tasques online pautades pel professor en els grups amb 20 o més alumnes 
matriculats i 100% de presencialitat en els grups amb menys de 20 alumnes 
matriculats. 

 

Mesures de prevenció i seguretat: 

Per tal de reduir al mínim la transmissió de Covid-19 dins el centre i de facilitar la 
màxima traçabilitat del virus, a l’escola es prendran les mesures següents: 

 No podran assistir a les activitats lectives presencials aquelles persones que 
presentin simptomatologia compatible amb la COVID-19 o que l’hagin 
representat en els darrers 14 dies (febre o febrícula, tos, dificultat per respirar, 
mal de coll, alteració del gust o de l’olfacte, vòmits o diarrees, mal de cap, 



 

 

malestar, calfreds, dolor muscular). Tampoc si han tingut contacte amb una 
persona amb la malaltia confirmada o símptomes compatibles en els darrers 
14 dies. 

 A l’aula, caldrà mantenir una distància mínima d’un metre entre alumnes. 

 L’ús correcte de la mascareta serà obligatori a l’aula tant per part de l’alumnat 
com del professorat. 

 Els alumnes s’hauran de desinfectar les mans amb solució hidroalcohòlica 
abans d’entrar a les aules. 

 Abans d’entrar a l’aula, es prendrà la temperatura a tots els alumnes. 

 Hi haurà dispensadors de solució hidroalcohòlica a tots els espais d’ús 
habitual del professorat i del PAS. 

 Abans d’entrar a la biblioteca caldrà desinfectar-se les mans. A la biblioteca 
caldrà dur mascareta i mantenir la distància interpersonal mínima d’un metre. 
No hi podrà haver més de 6 persones simultàniament a la biblioteca. El retorn 
de material es realitzarà exclusivament a través d’una bústia de retorn. 

 L’ascensor estarà reservat únicament al personal de l’escola i als alumnes 
amb dificultats de mobilitat. 

 Només es podran organitzar activitats culturals si es pot mantenir la distància 
de seguretat interpersonal. L’ús correcte de la mascareta serà obligatori. 

 L’alumnat amb un risc incrementat davant la Covid-19 per malalties cròniques 
subjacents, hauran d’avaluar la conveniència d’assistir a les activitats amb els 
seus equips sanitaris. En cas que hi assisteixin, caldrà que extremin les 
mesures de precaució. 

 



 

 

2. Pla de contingència en cas de confinament parcial o de tancament del centre. 

  

1. Introducció 
2. Diagnosi de la situació del centre 
3. Gestió de la docència 
4. Gestió d’equip 
5. Gestió de la comunicació 
6. Vigència 

 

 

1. Introducció 

El present Pla de Contingència serà d’aplicació a tot el personal docent i no docent 
de l’Escola Oficial d’Idiomes de Mollet del Vallès en cas de tancament temporal 
d’algun grup del centre o de tots per emergència sanitària. 

L’objectiu del  Pla serà donar continuïtat a l’activitat educativa del centre durant els 
períodes de confinament que coincideixin amb el calendari lectiu. 

Amb aquest  Pla, la direcció del centre pretén:  

- reorganitzar la gestió educativa del centre,  
- garantir la prestació del servei educatiu a tot l’alumnat,  
- assegurar la coordinació entre el professorat i  
- garantir el flux d’informació entre alumnes i professorat i entre alumnes i 

direcció. 

 

2.Diagnosi de la situació del centre  

En el moment de la suspensió de l’activitat tots els professors disposen de llistes de 
correu electrònic de tots els seus grups i d’adreces de contacte amb els tutors legals 
dels alumnes menors d’edat. Cada grup d’alumnes disposa d’una aula virtual (sigui a 
la plataforma Moodle o la plataforma Google Classroom) que ha estat utilitzant des 
de l’inici del curs i amb la qual està perfectament familiaritzat. Tots els professors 
saben utilitzar Google Forms i Google Docs i estan plenament capacitats per dur a 
terme el seguiment i l’avaluació dels seus alumnes a distància tant de manera 
sincrònica com asincrònica. 

Els correus electrònics corporatius de tot l’equip directiu i de tot el professorat estan 
publicats al web de l’escola des de l’inici de curs i els alumnes en són coneixedors.  

Els alumnes estan avesats a la utilització de mitjans digitals com a complement del 
seu aprenentatge i és previsible que els problemes que puguin sorgir en cas de 
confinament es deguin a la dificultat de compaginar l’aprenentatge a distància amb la 
vida laboral i familiar més que no pas a problemes tècnics o de manca 
d’equipaments o de connexió. 



 

 

 

3. Gestió de la docència 

Calendari  Cal respectar els dies no lectius i evitar la comunicació 
amb l’alumnat en aquests dies tant a efectes docents 
com a efectes de lliurament de tasques. 

Docència  No és convenient replicar la docència presencial ni en 
hores de classe ni en volum de feina. 

 Cada grup classe tindrà, com a mínim, una sessió 
telemàtìca sincrònica setmanal d’1.5 hores de durada en 
l’horari habitual del grup. 

 El professorat haurà de dissenyar activitats formatives 
que prioritzin els continguts essencials del curs i 
l’assoliment de les competències pròpies del nivell. 

 Cal evitar sobrecarregar l’alumnat adult amb feina 
difícilment assumible en temps de dificultats 
laborals/familiars. 

 Els dubtes que l’alumnat adreci al seu professorat per 
correu electrònic s’hauran de respondre amb un termini 
màxim de 48 hores. 

 El professorat de cada idioma i nivell, d’acord amb el 
Cap de Departament corresponent, haurà de comunicar 
a l’alumnat el pla de treball pel període de confinament, 
així com també els canvis que s’hagin produït en la 
programació del curs i en l’avaluació. Aquesta informació 
haurà d’estar disponible a les aules virtuals de cada 
grup. 

 S’avisarà als alumnes del lliurament de les tasques 
d’expressió escrita que correspongui amb un mínim de 
10 dies d’antelació. 

 Els Caps de Departament seran coneixedors de les 
tasques establertes per cada idioma i nivell i del tipus de 
retorn previst. 

 El professorat haurà d’identificar l’alumnat amb dificultats 
(alumnes amb persones a càrrec, alumnes amb 
dificultats de connexió, etc.) i preveure una adaptació de 
la seva docència i avaluació. 

Avaluació  En general, es prioritzarà la modalitat d’avaluació 
contínua a partir de les evidències que el professor hagi 
acumulat al llarg del curs. L’avaluació contínua pot 
incloure proves sincròniques realitzades en l’horari lectiu 



 

 

habitual. 

 Els caps de departament, amb l’acompanyament del cap 
d’estudis, concretaran les mesures de reorganització de 
les avaluacions finals per a aquells alumnes que no 
puguin ser avaluats per avaluació contínua. 

 Atès que hi poden haver alumnes amb dificultats reals 
per fer el seguiment de la docència virtual, el professorat 
establirà, d’acord amb el Cap de Departament 
corresponent, procediments específics perquè aquests 
alumnes puguin accedir a l’avaluació del curs i a la seva 
eventual acreditació. 

 Els canvis sobre les dates previstes d’examen seran 
comunicats a l’alumnat amb un mínim de 15 dies 
d’antelació. 

 El professorat comunicarà a l’alumnat els mecanismes 
necessaris per garantir el dret a la revisió d’exàmens 
previst a les NOFC.  

 

 

4. Gestió d’equip 

Periodicitat de les reunions  Equip directiu: setmanalment en dimecres. 

 Departaments: setmanalment en divendres. 

 Claustre: quinzenalment en dijous. 

 Junta Acadèmica: quinzenalment en dijous. 

Qüestions tècniques  Es crearà un comitè tècnic format pel 
coordinador TIC i el Cap d’estudis per 
resoldre dubtes sobre temes tècnics o de 
connectivitat. 

 Per tal de facilitar la tasca docent el màxim 
possible, l’escola assumirà les despeses de 
la versió Premium de la plataforma Zoom per 
a tots aquells docents que ho sol·licitin. 

Prioritats  Cal fomentar la comunicació interna i la 
cohesió d’equip. 

 Cal fer una bona gestió emocional del 
professorat i de l’alumnat i detectar possibles 
alteracions de l’estat d’ànim originades per  
les noves circumstàncies. 



 

 

 El professorat haurà de crear dinàmiques 
enfocades a mantenir la motivació de 
l’alumnat i el seu compromís amb els seus 
objectius individuals. 

 Cal que tots els docents aprenguin a fer una 
bona gestió del temps i evitar respondre 
correus electrònics a totes les hores del dia. 

 Cal assumir l’excepcionalitat del moment i 
evitar posar massa pressió sobre un mateix i 
sobre els altres. 

 Cal acompanyar els docents per augmentar 
la seva tolerància a la incertesa. 

 Cal enfocar la mirada en els temes educatius 
més que no pas en les qüestions de 
seguretat laboral i de salut. 

 

 

5. Gestió de la comunicació 

Comunicació amb l’alumnat  Per correu electrònic 

 Moodle 

 GoogleClassroom 

 Videoconferències 

 Telèfon (en casos especials) 

Comunicació amb les famílies dels 
alumnes menors d’edat 

 Per correu electrònic amb els 
professors 

Comunicació amb els delegats  Per correu electrònic amb el Cap 
d’Estudis 

Comunicació de l’alumnat amb l’escola  eoimollet@xtec.cat 

Comunicació amb els Consell Escolar  Per correu electrònic amb la 
Directora 

 

6. Vigència 

Aquest Pla de Contingència entrarà en vigor a partir del primer dia de confinament i 
tindrà vigència indefinida fins la seva revisió, modificació o fins la fi del confinament. 
En qualsevol cas, aquest pla s’haurà d’adaptar a l’evolució de la pandèmia i seguirà 
en tot moment les directius de les autoritats sanitàries. 



 

 

3. Organització dels horaris i gestió d’entrades i sortides. 

 

Consideracions generals 

 Cada grup d’alumnes utilitzarà únicament una aula que serà sempre la 
mateixa. 

 El servei de la màquina de cafè no estarà disponible durant el curs 2020-
2021. 

 Durant la primera setmana de curs els alumnes hauran d’omplir una enquesta 
per detectar possibles problemes de connectivitat o d’equipaments per poder 
seguir el curs en cas de tancament parcial o total del centre. 

 

Fluxos de circulació  

 Per evitar l’aglomeració de persones en un lloc del centre s’establiran circuits 

per organitzar la circulació dels diferents membres de la comunitat educativa 

en llocs i moments determinats.  

 

Entrades i sortides   

 Les entrades i les sortides del centre es faran d’acord amb la següent 

distribució: 

- Entrada i sortida per la porta de Rambla Pompeu Fabra i escala del 

cantó mar: grups que ocupen les aules 1, 13, 14, 17, 23, 33, 37. 

- Entrada i sortida per la porta de Rambla Balmes i escala del cantó 

muntanya: grups que ocupen les aules 18, 21, 22, 32, 38. 

 En entrar al centre els alumnes s’han de desinfectar les mans amb gel 

hidroalcohòlic que el centre posarà a l’abast de l’alumnat en un lloc visible del 

vestíbul i a les entrades de les aules.  

 Al vestíbul, es col·locarà un panell informatiu en un lloc ben visible per tal que 

les instruccions no presentin cap dubte (indicant per on cal pujar o baixar). 

 Els alumnes hauran de tenir cura de mantenir la distància de seguretat durant 

les entrades i sortides i l’ús correcte de la mascareta serà obligatori a tots els 



 

 

espais del centre.  

 

Circulació dins del centre  

 En els passadissos i els lavabos s’ha de vetllar perquè no es produeixin 

aglomeracions. No estarà permès romandre als passadissos ja que les aules 

estaran obertes 15 minuts abans del començament de les classes. En horari 

de biblioteca, els alumnes que ho desitgin hi podran accedir sempre que es 

pugui garantir una distància de seguretat d’un metre entre alumnes i un 

màxim de 6 usuaris simultanis.  

 L’aula d’estudi romandrà tancada ja que no es pot garantir la seva neteja i 

desinfecció i es recomana a l’alumnat que ho desitgi que utilitzi la zona 

d’estudi de la biblioteca. 

 Els ascensors estaran reservats per a les persones que presenten dificultats 

per a la mobilitat i el seu personal de suport, si s’escau. L’ús serà esporàdic. 

El conserge del centre serà l’encarregat de gestionar l’accés a l’ascensor. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

4. Procediment d’actuació si hi ha un possible cas de Covid-19 en un grup. 

Si els símptomes apareixen dins l’escola: 

 Si l’alumne és menor d’edat: es trucarà als pares o tutors legals perquè el 
vinguin a buscar i es posin en contacte amb el seu CAP de referència al més 
aviat possible. 

 Si es tracta d’un docent o d’un  alumne  major d’edat es trucarà algun familiar 
perquè el vingui a buscar i es posi en contacte, al més aviat possible, amb el 
seu CAP de referència.   

 Si els símptomes són greus des del centre es truca al 061 i s’avisa els pares o 
tutor en cas d’alumne menor.  

Si els símptomes apareixen fora de l’escola: 

 L’alumne major d’edat, els pares o tutors de l’alumne menor d’edat o el docent 
haurà de contactar amb el CAP de referència -o CUAP si és fora de l’horari 
d’aquest-. Si es visita un servei mèdic privat la recollida de contactes no es podrà 
fer en el moment de la sospita clínica. Serà el professional sanitari qui haurà 
d’alertar el Servei de Vigilància Epidemiològica Territorial de referència quan es 
constati el resultat positiu.  

 En qualsevol cas, si hi ha sospita de COVID-19 a l’alumne/a o docent s’haurà de fer  
una prova PCR al més aviat possible.  

 Fins que s’obtinguin els resultats de la prova, l’alumne/a o docent i els seus 
convivents hauran de fer l’aïllament domiciliari.  

 El grup no ha de fer aïllament preventiu mentre s’estigui a l’espera del resultat de la 
prova. Tampoc els familiars amb qui convisquin els membres del grup (inclosos els 
germans).  

 

Cal tenir en compte també que si, per prevenció, un docent s’ha de confinar, els 
grups no confinats d’aquest docent continuaran les seves classes de manera 
telemàtica, tret d’estar en situació de baixa mèdica. 

 

Qualsevol decisió relativa al tancament de l’activitat presencial del centre educatiu 
serà el resultat de la valoració, sobre el terreny, per part de l’autoritat sanitària.  

 

 



 

 

5. Pla de ventilació, neteja i desinfecció. 

 Per a una neteja, desinfecció i ventilació efectiva, enguany l’escola ha 

distribuït els grups en aules no compartides. Aquesta mesura permetrà evitar 

aglomeracions en les entrades i sortides de l’aula i evitar l’espera als 

passadissos ja que aquells alumnes que arribin abans podran accedir 

directament a la seva aula. Amb tot, l’accés a les aules no s’autoritzarà fins un 

quart d’hora abans del començament de les classes per tal que les aules 

hagin pogut ser degudament ventilades.  

 Sempre que la climatologia ho permeti, les finestres de les aules es deixaran 

obertes després de la seva neteja i desinfecció. En cas contrari, com a mínim 

15 minuts abans de l’arribada dels alumnes a l’aula. 

 Les aules es ventilaran abans, després i entre mig de cada classe i es 

netejaran i desinfectaran diàriament amb especial atenció a les superfícies de 

contacte freqüent. Si la climatologia ho permet, les finestres de les aules 

romandran obertes el màxim de temps possible amb un mínim de 15 minuts a 

mitja classe. 

 

 

Pla aprovat pel Consell Escolar de l’EOI de Mollet del Vallès en reunió ordinària del 

dia 10 de setembre de 2020. 

 

 


