
 

Informació sobre l’organització del temps lectiu i altres mesures de 

seguretat i prevenció del curs 20-21  

Abans de res, esperem que tothom estigui bé. Us fem arribar unes notes que guiaran la nostra 
activitat acadèmica aquest curs, tenint molt clar que les idees claus seran les següents: 
responsabilitat, adaptabilitat i flexibilitat. Hem de ser conscients que ens trobem en una realitat 
canviant en què les decisions que avui es prenen es poden veure modificades d'un dia per l’altre 
en tots els contextos del nostre dia a dia. També a l'EOI. 
 
Podeu estar ben segurs que treballem per oferir un ensenyament de qualitat i per crear un entorn 
segur. 
 
Mentre la situació sanitària no millori, la proposta organitzativa i metodològica de l’EOI 

Barcelona-Drassanes per al curs vinent és la següent:  

 

Grups extensius anuals 

Activitat presencial com a mínim del 50% del temps. Aquesta presencialitat es pot concretar en 

diversos models segons el grup: 

a) Una sessió setmanal presencial amb el grup sencer. Això podria implicar 30 alumnes 

junts en una aula. L’altra sessió pot ser telemàtica per videoconferència en l'horari de 

classes habitual, i/o activitat telemàtica asincrònica que l'alumne realitza en horari lliure.  

 

b) Una sessió presencial setmanal amb la meitat del grup i la resta del temps activitat 

asincrònica, que l'alumne realitza en horari lliure. 

 

c) Dues sessions presencials setmanals (100% de presencialitat). 

 

Grups intensius quadrimestrals 

Activitat presencial com a mínim del 50% del temps. Aquesta presencialitat es pot concretar en 

diversos models segons el grup: 

d) Dues sessions setmanals presencials amb el grup sencer. Això podria implicar 30 

alumnes junts en una aula. Les dues sessions restants poden ser telemàtiques per 

videoconferència en l'horari de classes habitual, i/o activitat telemàtica asincrònica que 

l'alumne realitza en horari lliure.  

 

e) Dues sessions setmanals presencials amb la meitat del grup i la resta del temps activitat 

asincrònica, que l'alumne realitza  en horari lliure. 

 

f) Quatre sessions presencials setmanals (100% de presencialitat). 

 

Cursos semipresencials 

Els grups semipresencials no canvien la seva organització ja prevista. 

 

 

 

 

 

 



 
PER A TOTS ELS GRUPS 

 
El professorat decidirà amb criteris pedagògics i organitzatius quin serà el pes de l’ensenyament 

sincrònic i/o l’asincrònic dins del bloc d’ensenyament telemàtic de cada grup. 

 

És necessari tenir accés a equipament informàtic, connectivitat a internet i una adreça de mail 

per poder seguir el treball telemàtic sincrònic i/o asincrònic que es faci durant el curs.  

 

Per norma general, l’ensenyament presencial es redueix en un 50%, de tal manera que l’afluència 

al centre quedarà reduïda a la meitat.  

 

Abans del primer dia de classe s’informarà a la pàgina web quin dels dies previstos a 

l’horari inicial serà presencial. Per tant, caldrà consultar-ho al web abans de l’inici 

oficial de les classes (28 de setembre)  

 

Altres mesures de seguretat i prevenció: 

- La mascareta serà d’ús obligatori en tot moment dins l’edifici i, per tant, també 

durant les sessions de classe.  

- L’ús de gel hidroalcohòlic serà obligatori per accedir al centre i a l’aula. 

- Es garantirà la ventilació creuada dins les aules. 

- A l’aula cada alumne-a disposarà de material per higienitzar la seva taula i cadira 

abans de la classe.  

- La circulació per l’interior del centre estarà marcada, i caldrà mantenir sempre les 

distàncies de seguretat a les escales, passadissos i lavabos. Es demana a tot 

l’alumnat de no quedar-se en els espais de pas més temps del necessari.  

- La capacitat dels ascensors queda limitada a dues persones, i tindran prioritat, 

com sempre, les persones amb mobilitat reduïda. Per tant, es recomana fer servir les 

escales. 

- No es permet l’accés al centre de cap persona que tingui símptomes compatibles 

amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament o en 

període de quarantena domiciliària. 

- Serà obligatòria la presentació d’una declaració responsable que us podreu 

descarregar en breu a pàgina web www.eoibd.cat.   

 

 

http://www.eoibd.cat/

