
 
 

 
PLA D'OBERTURA EN FASE 2 DE DESESCALADA -    JUNY 2020 

 
 
 

ESCOLA OFICIAL D’IDIOMES DE BANYOLES 
 
 
 

 

El Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020                 
i per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel                
PROCICAT en data 20 de maig de 2020, estableix que cada centre educatiu elabori el seu Pla                 
d’obertura de centres i apliqui les mesures de seguretat que aquest pla estableix abans de l’admissió                
dels alumnes. 

Seguint les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al desplegament              
d’aquest pla, el centre ha elaborat el següent Pla d’obertura. 

Aquest Pla garanteix totes les mesures de seguretat establertes. 

 

 

 

 

Data d’informació al Consell Escolar: 29 de maig de 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 
1. Aplicació del pla d’obertura 

Aquest pla d’obertura serà d'aplicació en aquesta escola a partir del dia 5 de juny en què el municipi                   
de Banyoles ja estarà en fase 2 de desescalada i fins a la finalització del curs 2019-2020. Per al curs                    
2020-2021, el centre elaborarà també un pla de contingència, seguint les indicacions que formuli el               
Departament d'Educació.  

 

2.  Professionals del centre que faran l’atenció presencial 

L’atenció presencial anirà a càrrec d’un dels membres de l’equip directiu i un del personal               
d’administració i serveis. En cas que les circumstàncies ho facin necessari, es podrà requerir la               
presència al centre d’alguna docent. 
 
 

3. Previsió d’alumnat que assistirà presencialment al centre 

Donat que des de l’inici del confinament s’ha continuat el contacte amb l’alumnat (s’han dut a                
terme la docència i tutories de manera telemàtica així com l’avaluació), la previsió d’alumnes que               
necessitin assistir presencialment al centre és molt baixa. En tot cas es prioritzarà l’assistència al               
centre de l’alumnat que ha estat matriculat a un curs per accedir a les titulacions de B1, B2 i C1. 

 

4. Organització de l’acció presencial i planificació de les actuacions d’atenció personalitzada 
 
Pel que fa referència a l’avaluació, les tutories i la comunicació del resultat de l’avaluació, el                
contacte de l’alumnat amb el seu professorat se seguirà fent telemàticament fins a la finalització del                
curs 2019-2020. L’escola comunicarà a l’antic alumnat les dates de matriculació a través de correu               
electrònic i de la pàgina web. 
 
Si malgrat això es necessita atenció presencial, s’atendrà l’alumnat comptant amb les condicions             
següents a fi i efecte de garantir les mesures de seguretat establertes: 
 

Mesures d’higiene i prevenció 
 

● Neteja i desinfecció dels espais de manera prèvia a la reobertura i amb una              
freqüència diària 

● Disponibilitat d’equips de protecció (EPI) per al personal del centre 
● Distanciament físic de 1.5-2m 
● Ús de mascareta 
● Rentat de mans i/o solució hidroalcohòlica  
 

Requisits per a l'assistència 
 

● Personal del centre – Haurà omplert una declaració responsable respecte a la            
covid-19 prèviament a la reincorporació i haurà d’haver obtingut una valoració de no             



 
pertinença a grup vulnerable. 

● Alumnat – Només es farà atenció presencial de manera individualitzada. Caldrà fer            
una sol·licitud de cita prèvia a través del correu electrònic del centre            
(eoibanyoles@xtec.cat). Abans de venir al centre caldrà haver omplert i enviat el            
document de Declaració responsable que se’ls haurà facilitat. Les visites espontànies           
al centre no estan permeses. Caldrà venir amb mascareta posada.  

 
Organització de la presència en el centre 
 

L’horari d’atenció al públic de manera telefònica o presencial amb cita prèvia 
fins al dia 19 de juny serà:  
  
16:00 - 20:00 de dilluns a  dijous  
09:00 - 13:00 divendres 
 

 
5. Publicitat i comunicació del pla de reobertura 
 
Aquest Pla d’obertura ha estat presentat a tot el personal de l’escola i se’n fa arribar una còpia als 
membres del Consell escolar per tal que n’estiguin assabentats. També es podrà trobar publicat al 
web del centre i s’enviarà per correu electrònic a l’alumnat. 
 
 
6. Avaluació del pla. 
 
En acabar la vigència d’aquest pla,  s’avaluarà en la Memòria anual del centre  
 
 
 

Banyoles, 29 de maig de 2020  
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