Pla d’obertura de l’EOI del Maresme
1.Organització pedagògica:

1. CALENDARI i INFORMACIÓ DE CONTACTE
Primer Quadrimestre

Segon Quadrimestre

Classes:
24/28 setembre 2020 - 25/27 gener 2021

Classes:
01/03 febrer 2021 - 19/20 maig 2021

Festa: 07 desembre 2020 / 23 desembre 2020 - 07
gener 2021 (Nadal)

Festa: 15 i 16 febrer 2021/ 29 març -05 abril 2021
(Setmana Santa) / 23 abril 2021

Contacta amb l’escola

EOI del
Maresme

email i pàgina web

adreça

telèfon EOI Maresme

eoimaresme@xtec.cat
www.eoimaresme.cat

Onofre Arnau, 32 (08301 Mataró)

93 790 57 92

Rep tota la informació durant el curs escolar. Descarrega’t l’app de l’escola a:
Google play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dumainteractiva.eoim
App store: https://apps.apple.com/es/app/escola-oficial-idiomes-maresme/id1336551793

2. HORARI
A - GRUPS AMB UNA MATRÍCULA DE 16-30 ALUMNES
horari

dilluns/dimarts

dimecres/dijous

16.00-18.00h

Classe presencial
Subgrup 1.1
Treball online asincrònic a GC

Classe presencial
Subgrup 1.2
Treball online asincrònic a GC

18.00-18.15h neteja i ventilació
18.15-18.30h tutoria amb cita prèvia
18.30-20.30h

Classe presencial
Subgrup 2.1
Treball online asincrònic a GC

Classe presencial
Subgrup 2.2
Treball online asincrònic a GC

B - GRUPS AMB GRUP O ESCOLA CONFINADA
Si el grup classe o l’escola s’ha de confinar, llavors l’horari seria:
horari

dilluns/dimarts

dimecres/dijous

16.00-18.15h

Classe sincrònica amb Zoom
Subgrup 1.1
Treball online asincrònic a GC

Classe sincrònica amb Zoom
Subgrup 1.2
Treball online asincrònic a GC

18.30-20.45h

Classe sincrònica amb Zoom
Subgrup 2.1
Treball online asincrònic a GC

Classe sincrònica amb Zoom
Subgrup 2.2
Treball online asincrònic a GC

HORARI MATINS
L’horari d’atenció a l’alumnat de l’Escola oficial d'idiomes és de 10 a 13 hores.
HORARI TARDES
●
●

●

●

●
●

●
●

El centre obrirà les portes d’entrada a les 15.50 i a les 18.20 respectivament per tal d’evitar
aglomeracions.
És obligatori l’ús correcte de mascaretes i per tant, no es permetrà accedir al centre sense
protecció. En cas de negativa per part d’un usuari, s’iniciarà el corresponent protocol
d’actuació.
Els alumnes han de lliurar en paper la declaració responsable (disponible al Web) per la qual
es comprometen a seguir les normes establertes davant la COVID-19. Ho han de signar el
primer dia ales classes.
El centre obrirà les portes 15 minuts abans d’inici de les classes. Seguint les fletxes indicades
a terra, s’adreçaran a la taula situada davant de consergeria i se’ls prendrà la temperatura. A
continuació, entraran a l’edifici. La consergeria de l’EOI del Maresme també prendrà la
temperatura als treballadors de l’EOI i els treballadors de les oficines del CRP, CREDA , EAP i
CREDITC.
Cada aula disposarà de gel higienitzant , de manera que abans d’inici de les classes, cada
alumne pugui rentar-se les mans i signar abans de seure.
El responsable de la coordinació i la gestió de la COVID-19 de l’EOI del Maresme al centre és
la directora. El responsable de la gestió de la Covid de l’IES Damià Campeny és el director
del centre.
A la planta principal i d’ús comú per a tots els usuaris de l’edifici, hi ha una aula degudament
senyalitzada com a “zona d’aïllament” per a possibles casos Covid.
Ús de la biblioteca: Solament amb cita prèvia a : biblioteca.eoi.maresme@gmail.com.

3. Mesures addicionals
●
●

Tots els treballadors de l’edifici duen una mascareta quirúrgica o FFP2.
A l’entrada de l'edifici, així com a les diferents plantes, no hi haurà cap lloc per seure.

4. Pla de ventilació, neteja i desinfecció
Als matins, les aules de la segona i tercera planta seran ocupades pels alumnes de l’INS Damià
Campeny. La consergeria de l’EOI del Maresme obrirà les portes del centre a les 7.45 hores.
1. Es ventilarà tots els espais un mínim de tres vegades al dia (a les 11 hores, a les 14.30 i a les
18.15). A es 11 hores faran els professors del Damià, al migdia l’empresa de neteja i a les
18.00 els professors de l’EOI). Des de consergeria es ventilaran tots els espais comuns,
també tres vegades al dia.
2. En cas de detecció d’un possible cas de Covid durant les sessions de classe dels matins, el
professor de l’INS Damià es posarà en contacte amb el seu director d’acord amb el protocol
establert.

5. Pla d’actuació en cas de detectar un possible cas de COVID-19.
En tots els casos d’urgència que faci falta, la consergeria de l’EOI del Maresme ha de col·laborar i
prestar el seu ajut (trucades a tercers ).
GESTIÓ DE CASOS En un entorn de convivència com és un centre educatiu, la detecció precoç de
casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets, és una de les mesures més rellevants
per mantenir entorns de seguretat i preservar al màxim l’assoliment dels objectius educatius i
pedagògics. Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la
COVID-19 al centre educatiu: Se l’ha de portar a un espai separat d'ús individual (planta baixa),
ben ventilat i es contactarà amb el director/a del centre educatiu. En cas que el director no hi
sigui, hi haurà una segona persona de referència.
Sempre que no hi hagi contraindicació per a l’ús de la mascareta, se li ha de col·locar una mascareta
quirúrgica, tant a la persona que ha iniciat símptomes com a la persona que l’acompanyi (en cas que
es tracti d’un/a menor o d’una persona que pel seu estat de salut no pugui quedar-se sola). La
persona afectada ha de posar-se una mascareta FFP2 sense vàlvula, a més d’una pantalla facial i una
bata d’un sol ús. El centre ha de disposar d’un estoc d’aquest material per a les situacions en què es
requereixi un equip de protecció individual (EPI) per a l’atenció d’un cas sospitós. Si la persona
presenta símptomes de gravetat (dificultat per respirar, afectació de l’estat general per vòmits o
diarrea molt freqüents, dolor abdominal intens, confusió, tendència a adormir-se...) caldrà trucar al
061.

6. ELEMENTS DE DECISIÓ PER OBRIR QUARANTENA
Cas positiu en un o més membres d’un grup de convivència estable ( o 2 no convivents)→ tot el grup
de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de recomanar la
quarantena de tot el grup de convivència, durant 14 dies després del darrer contacte amb el cas,
amb vigilància d’aparició de nous casos. Per tant, es produirà la interrupció de l’activitat lectiva
presencial per a aquest grup. Es farà un test PCR a tots els membres del grup de convivència estable
que siguin contacte estret d’un cas diagnosticat. Un resultat negatiu d’aquest test als contactes no
eximeix de la necessitat de mantenir la quarantena durant els 14 dies que dura el període màxim
d’incubació.
-Cas positiu en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència en diferents
espais → tot el grup de convivència estable té consideració de contacte estret, per tant s’hauria de
plantejar la quarantena dels grups de convivència afectats, durant 14 dies després del darrer
contacte amb el cas, amb vigilància d’aparició de nous casos. A més, és podria plantejar la
interrupció de l’activitat presencial del centre.
-A continuació, el/la director/a del centre educatiu haurà de realitzar les accions següents: En el cas
que es tracti d’un/a alumne/a, Recomanar a la persona o a la família (en el cas d’un/a menor) que
contacti amb el centre d’atenció primària de referència. Es recomana que sigui el CAP de referència
de la persona, del sistema públic de salut, per tal de facilitar la traçabilitat del contagi i el seguiment
epidemiològic. La cita s’ha de concertar abans de 24 hores.
La funció del director és és informar la comunitat docent, alumnes i famílies de les mesures i
actuacions que ha de seguir el centre educatiu. Es coordina amb la persona referent assignada del
centre d’atenció primària. Reporta les dades dels casos sospitosos i positius a léina TRAÇACOVID.
És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial? En funció de la situació del centre educatiu i
l’estat de la pandèmia l’autoritat sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, prendrà les
mesures i les decisions que corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny a cada
centre. En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via
no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar. Alumnes amb malalties cròniques o d’elevada
complexitat Caldrà valorar cas per cas amb la família o tutor/a i l’equip pediàtric les implicacions a
l’hora de reprendre l’educació presencial. En cas que no es pugui fer activitat de forma presencial, la
formació es continuarà fent, de manera personalitzada, per via no presencial, garantint la continuïtat
del curs escolar.
Centre CAP de referència de l’EOI del Maresme: Centre CAP CM RAL 208 08121 MATARÓ.

