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PLA D’OBERTURA I DE CONTINGÈNCIA DE L’EOI DEL MARESME  

CURS 2021/22 

 

1. PLA D’OBERTURA  

 

REQUISITS D’ACCÉS AL CENTRE EDUCATIU 

 

Els alumnes han de verificar, abans d’anar al centre educatiu que no es té una 

temperatura superior als 37,5 ºC ni presenta com a novetat cap altre dels 

símptomes més freqüents de la Covid-19:  

 

- Febre o febrícula > 37,5ºC  

- Tos  

- Dificultat per respirar  

- Mal de coll 

- Refredat nasal  

- Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap  

- Mal de panxa, amb vòmits o diarrea  

- Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)  

 

Per accedir al centre i a les aules serà obligatori l’ús de la mascareta. 

D’acord amb les orientacions del Departament d’Educació i del Departament de 

Salut, us informem que el curs 2021-2022 es treballarà de manera 100% 

presencial al nostre centre (amb els dies de presencialitat que corresponguin 

segons la modalitat escollida) i amb les ràtios ordinàries de les EOI. 

Tanmateix, si les condicions sanitàries així ho requereixen, es podrà variar la 

modalitat i el percentatge d’aquesta presencialitat, seguint instruccions oficials. És 

recomanable tenir accés a internet i a algun dispositiu electrònic (ordinador, 

tauleta…). 
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ESPAIS DEL CENTRE  

Gestió dels espais 

Es mantindran les mesures de seguretat  que recomana el Departament de Salut. 

Així mateix, es garanteixen  punts de rentat de mans amb disponibilitat de sabó 

amb dosificador i tovalloles d’un sol ús. A la primera, segona i tercera planta el 

centre disposarà de solució hidroalcohòlica a l’entrada i totes les plantes de 

l’edifici. 

Hi ha estipulat  un pla de neteja i desinfecció diària  dels espais generals, aules i 

lavabos als matins i migdies abans i després de les classes.  Es garanteix  un bon 

sistema de ventilació a tots els espais del centre. 

Horaris d’entrada i sortida & accessos  

Totes les entrades i sortides del centre estan clarament senyalitzades a terra. 

L’accés al centre es farà per la porta principal. A l’hora d’entrada i sortida del 

centre les portes estaran obertes per evitar aglomeracions: a les 15.45h i a les 

18.15h respectivament.  

Biblioteca  

Els alumnes podran anar a la biblioteca en dos torns depenent del seu horari de 

classe per evitar aglomeracions: 

 Alumnes franja horària de 16h a 18.30h: hauran  d’anar a la biblioteca de 

18.30h a 19.45h. 

 Alumnes franja horària de 18.30h a 20.45h: hauran  d’anar a la biblioteca de 

17h a 18.15h.  

Es podran consultar les novetats de totes tres llengües al web de l’escola i a 

l’entrada de l’escola.  
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 Recollida de llibres (amb cita prèvia): 15.45h a 19h.  

 Retorn de material (sense cita prèvia): A la planta baixa hi haurà una bústia 

de retorn.  

Sala del terrat 

Per motius sanitaris, no es pot accedir a la sala d’estudi del terrat. 

Lavabos  

Dins dels lavabos, l’aforament queda limitat als dos usuaris i una persona fent-hi cua.  

Mesures addicionals 

No hi haurà espais per seure fora de les aules. 

No és permès de menjar ni beure enlloc de l’edifici. 

 

MESURES DE PROTECCIÓ  

US DE LA MASCARETA I ALTRES MESURES  

● És obligatori l’ús correcte de la mascareta i, per tant, no es permetrà accedir al centre 

sense aquesta protecció. En cas de negativa per part d’un usuari, s’iniciarà el 

corresponent protocol d’actuació.  

● Cada aula disposarà de gel higienitzant, de manera que abans de l’inici de les classes, 

cada alumne en podrà fer ús i signar abans de seure.  

● A la planta principal, hi ha un espai separat d’ús individual i ben ventilat, degudament 

senyalitzat com a “Zona d’aïllament”.  
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PLA DE VENTILACIÓ, NETEJA I DESINFECCIÓ  

Als matins, les aules de la segona i tercera planta són ocupades pels alumnes de l’INS 

Damià Campeny. A les tardes, les ocupen els alumnes de l’EOI del Maresme.  

Durant tot el dia, la planta baixa i la primera planta són ocupades pel personal de l’EOI i 

les oficines dels Serveis territorials del Departament d’Educació.  

Es ventilaran tots els espais de l’edifici un mínim de tres vegades al dia (a les 11 hores, 

a les 14.30h i a les 18.15h).  

Neteja i desinfecció:  

● Aplicació de nous protocols de neteja i desinfecció  

● Ampliació del servei al migdia, recepció, lavabos, escales i ascensor  

● Neteja setmanal i reposició de la màquina de vending   

● Desinfecció de teclats i ratolins de les aules  

Per altres informacions, podeu consultar la Guia de l’alumnat 2021/22, publicada al web 

www.eoimaresme.cat (setembre de 2021). 

 

 

COMUNITAT EDUCATIVA:  REUNIONS I ACTIVITAT PRESENCIAL  

En el marc de la normativa vigent, les reunions de més de 10 persones es faran 

telemàticament. 

Les tutories es faran presencialment o en línia i s’aprofitaran els 15 minuts que es 

dedicaven a les tutories presencials per fer la ventilació de l’aula. 

 

http://www.eoimaresme.cat/


 

Darrera actualització - 21 de setembre de 2021 

 

 

ORGANITZACIÓ PEDAGÒGICA  

La direcció general de Centres Públics i el Departament de Salut ha considerat que  els 

grups d’alumnes d’EOI són grups de convivència constant (atès que els alumnes 

pertanyen al col·lectiu amb opció a vacunar-se  i poden tenir convivència estable). En 

aquest sentit, per tant,  el nombre màxim d’alumnes per a cada grup és la ràtio establerta 

per a aquests estudis  i  no és necessari requerir la distància física interpersonal de 

seguretat establerta en 1,5 metres tot i que es manté l’obligació de portar mascareta a 

l’aula. 

 

HORARIS D’ATENCIÓ  

DEPARTAMENT D’ALUMNAT 

L’horari d’atenció a l’alumnat de l’Escola Oficial d'Idiomes del Maresme és de 10 a 13 

hores i de les 16.30 a les 19.30 hores. Us demanem que porteu un bolígraf per fer les 

vostres gestions.  

Com a norma general, el personal del centre no accedirà al Departament d’alumnat 

presencialment.  

COORDINADORS I JUNTA DIRECTIVA 

Cal demanar cita prèvia per correu electrònic per a les consultes amb la Direcció, Cap 

d’Estudis, Secretària i les Caps de Departament de l’EOI del Maresme.  

Podeu demanar la vostra CITA PRÈVIA a eoimaresme@xtec.cat 

PROFESSORAT 

Podeu consultar l’horari d’atenció del vostre professor/a al web de l’EOI o 

presencialment a classe. 

 

file:///C:/Users/Toshiba/Downloads/eoimaresme@xtec.cat
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2. PLA DE CONTINGÈNCIA 2021/22 

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.  

Quan es confirmi un cas positiu:  

- Les direccions dels centres educatius han d’informar els alumnes o els seus  pares, 

mares o tutors legals  dels menors que  són contactes estrets  d’un cas i que han de 

començar la quarantena domiciliària. Els han dir que evitin les  sortides i les 

interaccions fora d’aquest àmbit a partir de la sortida del centre educatiu, sempre que no 

tinguin la pauta de vacunació completa i/o hagin passat la  covid-19 en els darrers 6 

mesos, ja que en aquests dos supòsits no han de fer  quarantena.  

- En el cas que el cas positiu es confirmi durant l’horari escolar, el GCE ha de  

romandre amb normalitat al centre educatiu fins que acabi la jornada lectiva, sempre  

mantenint les mesures de seguretat i evitant el contacte amb la resta de grups de  

convivència estable. Un cop acabi la jornada lectiva, els alumnes del GCE i els altres  

possibles contactes estrets del cas positiu han d’anar directament als respectius  

domicilis per iniciar la quarantena . Els  contactes estrets amb la pauta de vacunació 

completa o que han passat la malaltia  en els 6 mesos previs poden continuar fent les 

seves activitats amb normalitat, si bé  han d’extremar les mesures de seguretat 

Si per alguna raó, passats els 10 dies de quarantena d’un GCE, no es disposa del 

resultat de les PCR d’aquest grup, la quarantena s’ha de fer fins que hagin passat 10 

dies des que van estar en contacte a l’aula per última vegada. 

- Si un alumne o alumna no s’ha fet la PCR com a membre d’un GCE per manca 

d’autorització o per alguna altra raó, ha de completar la quarantena igualment com la 

resta de membres del grup. 

- Les persones que ja han tingut una infecció per coronavirus SARS-CoV-2 confirmada 
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per PCR o TAR durant els 6 mesos anteriors (180 dies) estan exemptes de fer 

quarantena. 

En cas de confinament parcial o tancament del centre, els grups que no puguin rebre 

docència presencial passaran a docència 100% en línia. El primer dia de classe, el 

professorat informarà el seu alumnat de com es durà a terme aquesta docència virtual a 

través de Google Classroom, en cas de suspensió de l’activitat presencial.  En qualsevol 

cas, l’escalada de decisions amb relació al tancament de l’activitat presencial serà el 

resultat de la valoració per part de l’autoritat sanitària competent 

Simptomatologia Covid-19 i protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas 

de Covid. 

Davant d'una persona que comença a desenvolupar símptomes compatibles amb la 

COVID-19 al centre educatiu: el professor l’acompanyarà a un espai ben ventilat i 

separat d'ús individual (espai senyalitzat com a ‘Zona d’aïllament’, a la planta baixa), i 

es contactarà amb la Directora del centre educatiu. En cas que la directora 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 posar una 

mascareta quirúrgica, tan a la persona que ha iniciat els símptomes com a l’acompanyat.  

El centre disposa 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. 

A continuació, el director o directora del centre educatiu ha de dur a terme les 

actuacions pertinents. 

 

- En tots els casos, l’autoritat sanitària, sobre la base dels resultats de l’estudi de cas 

que dirigeix, pot decidir ampliar l’estratègia de cerca activa de casos mitjançant tests 

microbiològics més enllà dels grups de convivència on s’hagin detectat casos. 

 


