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Fase 2 confinament



HORARI OBERTURA JUNY 2020

L’escola romandrà oberta

de 9 a 14 hores

de dilluns a divendres



ABANS DE L’OBERTURA

El personal del centre omplirà la declaració responsable  
per valorar les seves circumstàncies individuals respecte a la 
COVID-19.

Només les persones dins el grup de població no vulnerable 
podran accedir al centre.

S’organitzarà la neteja i desinfecció del centre.

S’organitzarà la distribució d’EPIS i instal·lació
de mampares.



ABANS DE L’OBERTURA
L’escola informarà l’alumnat i el professorat del present Pla 
d’Obertura del centre.

Es publicarà aquest Pla d’Obertura a l’espai web de 
l’escola.

La direcció del centre oferirà la possibilitat a l’alumnat  de 
sol.licitar una tutoria individualitzada amb el seu 
professor/a. Aquesta sol.licitud haurà d’anar acompanyada 
d’una declaració responsable (menors d’edat) sobre les 
seves circumstàncies individuals respecte a la COVID-19.

https://web.eoilleida.cat/wp-content/uploads/2020/05/declaraci%C3%B3-responsable-majors-edat.pdf
https://web.eoilleida.cat/wp-content/uploads/2020/05/declaraci%C3%B3-responsable-menors-edat.pdf


DURANT L’OBERTURA- NETEJA
Cada dia, abans que l’escola obri a les 9, es realitzarà la 
neteja i desinfecció de tots els espais.

A més a més, de 10 a 13h, una persona de l’empresa  de 
neteja contractada realitzarà tasques de desinfecció 
d’aquells espais on es troben superfícies de contacte 
freqüent com poms de portes, passamans, botons, etc.

Es farà la neteja dels lavabos cada cop que s’utilitzin.



ENTRADA, SORTIDA, ESCALES

L’entrada a l’edifici de l’escola es farà per la  porta principal 
dreta. Evitarem l’ús de l’ascensor.

Caldrà que tothom que accedeixi al centre porti mascareta.

Es prioritzarà l’atenció administrativa i consultes a direcció per 
telèfon 973224321 o email secretaria@eoilleida.cat.

Cas que sigui necessària l’atenció presencial, 

caldrà concertar una cita prèvia.

T. 973 224321  secretaria@eoilleida.cat



ENTRADA, SORTIDA, ESCALES
Accés biblioteca amb cita prèvia i retorns de material a la 
caixa de devolucions exterior.

La cafeteria romandrà tancada durant el mes de juny. 

Des de la planta baixa, sortirem de l’edifici per la porta 
principal dreta.

Des de les plantes 1, 2 i 3, sortirem de l’edifici utilitzant les 
escales d’emergència.

Es limitarà l’ús dels lavabos als de la planta baixa.



INFORMACIÓ FINAL DE CURS

➢ El curs acabarà el 19 juny.

➢ Les qualificacions finals es 
publicaran el 23 de juny 
mitjançant el web de l’escola 
eoilleida.cat

https://web.eoilleida.cat/


PLA OBERTURA - PROFESSORAT
➢ Cal omplir la declaració responsable i no trobar-se dins 

cap grup de població vulnerable ni de risc de malaltia per 
coronavirus. Casos excepcionals es tractaran 
individualment.

➢ Cal portar sempre mascareta i guardar les distàncies de 
seguretat (2m.) entre els membres de la             
comunitat educativa.

➢ Cal rentar-se les mans sovint i utilitzar el gel 
hidroalcohòlic.



PLA OBERTURA - PROFESSORAT

➢ L’acció lectiva continua sent telemàtica.

➢ Prioritzarem l’atenció a l’alumnat via telefònica i/o 
virtual.

➢ Podrem fer atenció individualitzada en els casos en què 
creguem que és del tot necessari o bé si hi ha sol·licitud 
per part de l’alumnat. Caldrà cita prèvia (email o telf.) 
en horari de 9 a 14 hores entre 8 i 18 de juny. Fora 
d’aquest horari cal consultar la cap d’estudis.



PLA OBERTURA - PROFESSORAT
➢ Caldrà informar la cap d’estudis de cada cita amb 

l’alumnat per a ser assignat un espai disponible.

➢ Les reunions es faran en la modalitat telemàtica.

➢ El professorat NO accedirà al centre llevat dels dies que 
hagi programat acció tutorial individualitzada o bé sigui 
requerit per part de direcció.

➢ El professorat no pot obligar la presència al centre de 
l’alumnat.

➢ La recollida de material de les guixetes, per finestreta.



PLA OBERTURA - ALUMNAT

➢ L’acció lectiva continua sent telemàtica.

➢ Les activitats avaluatives del 8 al 18 de juny seran 
telemàtiques.

➢ Amb caràcter voluntari l’alumnat podrà sol·licitar al seu 
professor/a dia i hora per atenció tutorial, que es durà 
a terme en horari de 9 a 14 h. del 8 al 18 de juny.

➢ Cal portar sempre mascareta, guardar les distàncies de 
seguretat (2m.).



PLA OBERTURA - ALUMNAT
➢ Cal rentar-se les mans sovint i utilitzar el gel 

hidroalcohòlic.

➢ Per qualsevol gestió administrativa caldrà demanar cita 
prèvia per telèfon 973224321 o email 
secretaria@eoilleida.cat

➢ Serà imprescindible per venir enviar una declaració 
responsable sobre la seva situació amb la COVID 19.

➢ Declaració responsable majors d’edat

➢ Declaració responsable menors d’edat

mailto:secretaria@eoilleida.cat
https://web.eoilleida.cat/wp-content/uploads/2020/05/declaraci%C3%B3-responsable-majors-edat.pdf
https://web.eoilleida.cat/wp-content/uploads/2020/05/declaraci%C3%B3-responsable-menors-edat.pd


PLA OBERTURA - SECRETARIA

➢ S’establiran torns de 2 auxiliars administratius cada 
matí.

➢ Atendran les consultes prioritàriament per telèfon i 
email.

➢ Atendran presencialment i de manera individual els 
usuaris que hagin demanat prèviament dia i hora.

➢ Caldrà ventilar l’espai de secretaria 3 cops cada matí.



PLA OBERTURA - CONSERGERIA

➢ S’establiran torns de 2 conserges cada matí.

➢ Un conserge s’encarregarà d’atendre possibles usuaris 
presencials a l’entrada de l’edifici.

➢ S’encarregaran d’obrir finestres dels passadissos i zones 
comunes per ventilar els espais.



PLA OBERTURA - BIBLIOTECA

➢ L’horari de la biblioteca serà de 9 a 14 hores.

➢ El retorn de material es farà a la caixa de devolucions 
situada a l’entrada de l’edifici.

➢ El material retornat quedarà 14 dies en quarantena.

➢ Les consultes de material es faran per telèfon 973224321

o email biblioteca@eoilleida.cat

➢ El préstec de material presencial es farà amb cita prèvia.

mailto:biblioteca@eoilleida.cat


PLA OBERTURA - CAFETERIA

➢ La cafeteria de l’escola romandrà tancada durant el mes 
de juny.



PLA OBERTURA - REFERÈNCIES

Educació presenta el pla d’obertura de centres educatius per a finals 
d’aquest curs i per al proper 2020-2021 (accés).

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 (accés).

Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius (per 
al desplegament del 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) – JUNY 2020 (accés).

https://drive.google.com/file/d/1mP1bhOH9RkkOL_cP8DuVOl82SEf7i0mU/view
https://drive.google.com/file/d/1LvF5mM28GrsjaAgVQjwOLdXgLkAFIEfp/view
https://drive.google.com/file/d/194OdPe5OKCJoyBiVaASu4Gy9-fM0jhbL/view


GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ


