Actualització del PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE
GENER 2021
a) HORARIS DEL GRUPS:
Atesa l’evolució de la pandèmia i que el Departament d’Educació ha prorrogat per al
segon trimestre la instrucció de reduir la presencialitat en els ensenyaments postobligatoris:
a.1) Fins a nou avís, els grups ordinaris seguiran amb el 50% de presencialitat (una
sessió presencial setmanal). El dia de la sessió presencial i l’aula es concreten en els
horaris penjats en el web. Els dies de classe s’invertiran a partir de l’1 de febrer i, si
escau, novament a partir de l’1 de març. Tan aviat com la situació sanitària ho permeti
es reprendran les dues sessions presencials setmanals.
a.2) La durada de la sessió presencial (2 hores i 15 minuts) coincideix amb el preceptiu
50% de presencialitat. Atès que la distribució dels dies de classe rebaixa en un 50% el
nombre de grups presents al centre cada dia, la modificació dels horaris d’entrada i
sortida esgraonats previstos a la versió inicial del Pla d’Organtizació no implica una
major coincidència de persones a l’entrada o a la sortida.
a.3)El dia corresponent a la sessió de classe no-presencial el professorat durà a terme
activitat online sincrònica. Aquesta activitat sincrònica podrà tenir diferents formats
(treball amb el grup classe o amb part del grup, pràctica oral en petits grups, pràctica
oral en parelles, ...) en funció de les característiques de l’idioma, el nivell i el grup
(nombre d’alumnes, seguiment de la programació, ...).
a.4) La sessió presencial i l’activitat sincrònica es complementaran amb l’activitat
asincrònica necessària per garantir el compliment de la programació del curs.
a.5) L’organització lectiva dels grups de la modalitat semipresencial d’anglès i de la
modalitat flexibilitzada anual de francès (A1a i A1b) seguirà com fins ara.
a.6) És necessari que tot l’alumnat s’hagi inscrit a l’aula virtual assignada al seu
grup. L’activitat no-presencial de l’alumnat (tant la sincrònica com l’asincrònica) és
avaluable.
a.7) Fins a nou avís l’ús de la mediateca es limitarà al servei de préstec (retorn de
material / recollida del material reservat prèviament a través de
eoihospitaletbiblio@gmail.com).

b) NOU PROTOCOL DE VENTILACIÓ d’acord amb les noves orientacions sobre
ventilació del Departament d’Educació d’11 de gener de 2021
b.1) Es recomana la ventilació creuada continuada dels espais, mantenint portes i
finestres obertes el màxim de temps possible.
b.2) Com a mínim, cal mantenir les portes i les finestres de les aules obertes un
mínim de 20 centímetres entre 10 i 15 minuts cada hora lectiva. És més eficaç
obrir de manera parcial diverses finestres que obrir al màxim una sola finestra.

b.3) A banda d’això, durant la preceptiva pausa de ventilació i després de la sessió
de classe es farà una ventilació total de l’aula durant un mínim de 10 minuts, amb
obertura total de totes les portes i finestres.
b.4) Aquestes pautes de ventilació s’han d’aplicar també als espais de treball del
personal del centre.
b.5) Al final de la jornada el professorat deixarà obertes totes les portes i finestres de
les aules i dels altres espais docents.
b.6) Els lavabos, els espais comuns i les zones de pas estaran permanentment
ventilats.
b.7) En cas d’haver d’utilitzar les bombes de fred o de calor, els aparells de ventilació
hauran d’estar enfocats cap al sostre, i caldrà dur a terme també ventilació natural tal i
com està indicat.

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració

