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PLA D’ OBERTURA  DE L’ESCOLA OFICIAL DE RUBÍ EN  FASE 2 DE 
DESESCALADA I FINS A LA FINALITZACIÓ DEL CURS 2019-2020 
 
 

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb les 

autoritats sanitàries, en data 20 de maig de 2020, ha fet públiques les instruccions 

per a l’ obertura dels centres educatius, en el moment en què el territori al qual 

pertanyen entri en fase 2 de la desescalada del confinament a causa de la pandèmia 

de la Covid-19.     

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pla-dobertura-de-centres-educatius 

 

L’Escola Oficial d’Idiomes de Rubí  fa públic el Pla d’ obertura del centre en les 

condicions que es descriuen tot seguit. 

 

Aquest Pla entrarà en vigor, quan previsiblement la ciutat de Rubí entri en Fase 2, el 

dia 8 de juny i s’acabarà en finalitzar el curs 2019-2020. 

 

Les mesures, si n’hi han, que afectin l’inici del curs 2020-2021 es publicaran més 

endavant. 

 

Activitat docent 

 

Les activitats d’aprenentatge, l’acció tutorial i l’avaluació  es continuarà  duent a 

terme de manera telemàtica. El referent continuarà sent el professor o la professora 

de cada grup. La direcció del centre, prèvia sol·licitud, podrà autoritzar una atenció 

presencial de manera excepcional i sempre que les condicions ho permetin.  

Recordeu la informació al web del centre:  "Novetats" : Informació sobre l'avaluació 

2019-20  

 

L’alumnat rebrà la qualificació del curs  APTE/A, NO APTE/A, NO PRESENTAT/DA.  

Aquest curs no hi haurà notes numèriques, tampoc en els cursos de certificats. 

Podreu consultar els vostres resultats finals a l’apartat Consulta de notes al nostre 

web a partir de les 12h  del dia 22 de juny. 

 

https://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Pla-dobertura-de-centres-educatius
http://www.xtec.cat/eoirubi/pdf/Inici/Info%20eoirubi%20covid19.pdf
http://www.xtec.cat/eoirubi/pdf/Inici/Info%20eoirubi%20covid19.pdf
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En cas de consulta o reclamació, en primer lloc caldrà posar-se en contacte amb el 

seu professorat telemàticament o mitjançant correu electrònic. 

En cas que l’alumnat desitgi fer una reclamació formal caldrà enviar una instancia 

especificant-ne el motiu al correu eoirubi@xtec.cat.  

El termini d’acceptació de reclamacions serà el dia 25 de juny, a les 12 hores. La 

resolució i comunicació de les reclamacions acabarà el dia 30 juny.          

 

Durant el mes de juny, es publicaran al web del centre les dates de matrícula de  

juliol d’antics alumnes per al curs 2020-2021. Tot el procés de matrícula serà 

telemàtic. 

 

Durant el mes de juliol, es publicaran al web del centre les dates de preinscripció per 

a nous alumnes, així com  la informació sobre aquest procés. 

 

Atenció al públic i tràmits administratius 

 

L’atenció presencial es limitarà a qüestions administratives. Aquestes aniran a càrrec 

de l’equip directiu i del personal d’administració i serveis.  

 

L’horari d’atenció presencial serà: dimarts, dimecres  i divendres  de 9.00 a 14.00h.     

                                                                                                             

Serà indispensable demanar Cita prèvia eoirubi@xtec.cat   i especificar el motiu de 

la visita. 

 

Per a qüestions administratives i consultes que no requereixen l’assistència 

personal, el centre us continuarà atenent mitjançant el seu correu electrònic. 
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Assistència presencial al centre 

 

En el cas que fos necessària la presencia al centre: 

 

Requisits per assistir-hi: 

- Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, 

dificultat respiratòria, malestar  o altre quadre infecciós)  

- No conviure o haver estat en contacte estret amb positiu confirmat o 

simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors 

- Mantenir un distanciament físic de 2 metres respecte a altres persones 

- Ús de mascaretes higièniques, d’acord amb les indicacions de les 

autoritats sanitàries en cada moment 

 

 
 
 
L’equip directiu, 
 
Rubí,  4  de juny de 2020 
 


