
 
 
 
ESARDI, Escola d’Arts Plàstiques i Disseny d’Amposta, centre que es regeix pel 
Departament d’Ensenyament i de titularitat municipal, va tancar degut a la crisi sanitària i 
d’acord a la Resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten mesures 
addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2 i també per 
l’article 10.3 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març. 
 
El 20 de maig de 2020 les direccions dels centres educatius rebem una carta del 
Conseller del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló 
Valls on ens tramet el marc general i el Pla de reobertura oberts el mateix dia 20 de maig 
i aprovats pel PROCICAT per a l’obertura dels centres dels territoris en fase 2 de 
desescalada, que s’aplicarà conforme el territori a què pertany a cada centre estigui 
inclòs en aquesta fase, i que l’acollida presencial d’alumnes no serà en cap cas abans de 
l’1 de juny. 
 
El 22 de maig el Departament d’Educació publica en la seva intranet – Portal de centres 
les Instruccions per a l’obertura de centres educatius. 
 

S’adjunten PDF amb, 
Pla de reobertura i les Instruccions per a l’obertura de centres educatius 

 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
El Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de desescalada, que és la primera que 
permet l’obertura de centres (a partir de l’1 de juny a les Terres de l’Ebre), incorpora 
les mesures que els documents específics emesos per les autoritats sanitàries han 
establert.  
 
El curs 2019-2020, a nivell lectiu, acabarà en format telemàtic el 19 de juny.  
 
Els centres oferiran al seu alumnat: 
 

1. Suport lectiu i d’orientació, fent especial èmfasi en els finals d’etapa educativa 
que suposa una titulació (2n de cicles formatius artístics, tant de grau mitjà com 
superior).  

2. Acompanyament tutorial de l’alumnat.  
 
Acció educativa presencial –respectant sempre el caràcter voluntari- en grups de 15 
alumnes com a màxim, en els casos següents: alumnes que acaben etapa i obtenen 
titulació (2n de CFGM i CFGS) o han de superar proves d’accés (Cicles Formatius). 
 
Per tal de donar suport a l’assoliment d’aquest objectiu, suport a la finalització dels 
projectes, realització de les activitats presencials imprescindibles per a la finalització dels 
estudis. 
 
Atenció personalitzada del tutor o tutora amb l’alumnat en qualsevol curs i nivell. 
Aquesta és una mesura excepcional i no continuada. 
 
 



Per poder reincorporar-se els alumnes han de reunir els següents requisits:  
 

• Absència de simptomatologia compatible amb la COVID-19 (febre, tos, 
dificultat respiratòria, malestar, diarrea...) o amb qualsevol altre quadre infecciós.  

• Que no siguin o hagin estat positives per al SARS-CoV 2 durant els 14 dies 
anteriors.  

• Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat o simptomatologia 
compatible en els 14 dies anterior  

 
En cas que l’alumne/a presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que 
pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV2 

 
• Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport 

ventilatori.  
• Malalties cardíaques greus.  
• Malalties que afecten al sistema immunitari (per exemple aquells que precisen 

tractaments immunosupressors).  
• Diabetis mal controlada.  
• Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus.  

 
 
Els alumnes majors d’edat i els pares/tutors d’alumnes menors, han de presentar el dia 
de retorn al centre educatiu una declaració responsable, d’acord el model que serà 
facilitat al web del centre www.esardi.cat, per la qual es compleixen els requisits per 
assistir al centre educatiu. 
 
En cas d’ús, com a grup classe, dels espais dels laboratoris, aules taller o aules 
d’informàtica, s’evitarà la manipulació d’eines i material comú que pot generar risc de 
contagi. 
 
 
 
 
Alumnes 
 
La Regió Sanitària Terres de l’Ebre inclou quatre comarques de la província de 
Tarragona: Baix Ebre, Montsià, Ribera d'Ebre i Terra Alta. Els alumnes d’Esardi que no 
pertanyen a cap d’aquestes comarques no podran realitzar acció presencial a no ser que 
es trobin en la mateixa Fase de desescalada. 
 
Cada alumne/a, grup classe, es posarà en contacte amb el seu tutor/a per tal de 
transmetre-li la voluntat d’assistir al centre de manera presencial o no, i acordaran com i 
quan. El tutor/a ho comunicarà a l’equip directiu per tal que aquest el pugui fer efectiu i 
coordinar-lo amb altres possibles alumnes per tal que no coincideixin en horaris ni espais. 
 
Els exàmens de suficiència es faran, tal com estava previst des d’un principi, de forma 
telemàtica igual que la presentació del Projecte Integrat de Grapu2 i l’Obra Final 
d’Apgim2. En cap cas presencial. 
 
Els alumnes poden demanar anar al centre per tal de recollir material que se’ls hagi 
quedat i que sigui necessari per poder realitzar les activitats curriculars. 
 
 



 
Segons l’OMS, la recomanació d´ús de mascaretes està subjecte a les normes 
establertes per cada país. Considerant els diferents grups d’edat, les recomanacions 
serien les següents: 
 
Batxillerat i CFP (16-18 anys): No indicada en general.  
Com a centre, però, us demanem que en dugueu sempre que us sigui possible (Higiènica 
amb compliment norma UNE) i que si no n’heu de dur n’informeu al tutor/a. 
 
Hi haurà a disposició tot el material necessari per al rentat de mans que s’haurà de 
realitzar en arribar al centre i abans de marxar. En el cas que l’estada sigui de llarga 
durada es rentaran com a mínim cada dues hores. L’escola disposa de ventilació natural 
que s’aprofitarà mentre el centre estigui obert i ja que l’època de l’any ens ho permet.  
 
Només podran utilitzar el seu material, en cap cas el centre en proporcionarà (bolígrafs, 
llapis, fulls,....). 
 
L’acció presencial es durà a terme en horari de matins (de 10 a 12 h) exclusivament 
(l’equip directiu s’encarregarà de gestionar els horaris) i es disposarà de servei de neteja 
per tal de la correcta desinfecció dels espais abans i després del seu ús. 
 
 
 
 
Preinscripcions CFGM i CFGS 
 
Es seguiran les Instruccions per als centres educatius sobre els canvis en la gestió 
de la preinscripció i matrícula del curs 2020/21 motivats per la situació de 
pandèmia. batxillerat i cicles de formació professional i d’arts plàstiques i disseny 
del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (S’adjunta document PDF). 
 
Les sol·licituds de preinscripcions per al curs 2020-2021 es faran de forma electrònica o 
en suport informàtic. Es reserva l’últim dia del període de preinscripció per a fer-la 
presencial i en cita prèvia per a les persones que no puguin realitzar-la de cap manera 
(dia 8 de juny per a GM i dia 17 de juny GS). Tota la informació estarà penjada i 
actualitzada al web del centre, a les xarxes socials i impreses al mateix centre. 
 
 
Com es farà l’atenció presencial 
 
• Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions 
(preferiblement, una sola persona).  
• S’ha de dur la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar  
• Cal portar mascareta, guants i bolígraf per si cal emplenar documentació.  
• No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de 
confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, poden autoritzar per escrit a una 
altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.  
 
Es disposarà una taula just a l’entrada del centre, per a què puguin ser atesos sense que 
hagin d’accedir a l’interior del centre i s’indicarà al terra la distància de seguretat en el 
cas que hi hagi més d’una persona esperant. L’Ajuntament proporcionarà una mampara i 
mascaretes de protecció per als treballadors, aquests, es regiran pels protocols de 
l’Ajuntament d’Amposta. 
 



Els treballadors que realitzaran la tasca seran exclusivament de l’equip directiu, entre 
dos i tres persones màxim.  
 
 
Proves d’accés CFGM i CFGS 
 
Dies 25 i 26 de juny tindran lloc les proves d’accés de Grau Mitjà 
Dies 29 i 30 de juny per als Graus Superiors 
 
Es seguiran les Instruccions per als centres educatius sobre els canvis en la gestió 
administrativa i en la realització de les proves d’accés i d’obtenció de títol del curs 
2019-2020 motivats per la situació de pandèmia del Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya (S’adjunta document PDF). 
 
·Un treballador s’ocuparà de les tasques d’organització de la gent que acudeixi al centre i 
la gestió de la cua, per tal de garantir que tothom es renta les mans i que es manté la 
distància de 2 m. entre persones en tot moment.  
 
· Neteja diària dels espais utilitzats en el centre i neteja periòdica (superfícies de major 
contacte: taules, cadires, poms portes...).  
 
· Organització dels espais que permeti la utilització del menor nombre possible d’espais 
dels centres, assegurant, però, el manteniment de la distància de 2 m. necessària entre 
les persones en totes les situacions (distàncies de 2m).  
 
 

Proves escrites i col·lectives 
 

Es preveu la utilització de més aules per reduir l’ocupació en el moment de fer la 
prova. Es marcarà en folis impresos les cadires i taules que no s’hagin d’utilitzar.  

 
S’ordenaran les fileres per a l’accés i desallotjament de les aules mantenint la 
distància de seguretat (emplenar l’aula des del final i desallotjar-la des del 
principi). Per sortir es farà aula per aula i fins que una aula no estigui buida no es 
deixarà sortir els aspirants de la següent.  

 
La logística per garantir la seguretat de les proves comportarà un augment 
significatiu del temps necessari per a la identificació de les persones, es precisarà 
de molt més temps (fins a 1 hora més en comptes de 30 minuts com fins ara). 
S’eliminarà el descans fora l’aula entre prova i prova.  
 
Pel que fa a la identificació dels aspirants, caldrà preveure un lloc on els 
aspirants puguin dipositar la documentació (DNI, NIE o passaport) per tal que la 
persona de la comissió avaluadora no hagi de tocar-la (o bé disposar d’una 
mampara de separació). Seguidament l’aspirant es retirarà a 2 m. de distància i 
haurà de treure’s la mascareta (en cas de portar-la) el temps necessari per a la 
seva identificació. Finalment s’aproparà (amb al mascareta posada) per tornar a 
agafar la documentació. La superfície sobre la qual es dipositi el document 
identificatiu s’haurà d’higienitzar entre aspirant i aspirant.  

 
En aquells casos que necessitin sortir al bany, es garantirà que hi hagi sabó per a 
poder-se rentar les mans.  

 
 



Proves pràctiques  
 
Totes les proves es faran en el mínim temps possible, evitant temps morts i 
descansos innecessaris.  

 
Com a norma s’utilitzarà el mínim material possible per a  realitzar la prova i, 
aquest material serà d’ús individual. El centre en cap cas facilitarà material als 
aspirants.  
 
 
 
 

Tota la normativa així com les instruccions i llistat de material per a les proves està 
penjat al web d’Esardi www.esardi.cat i es publica constantment a les xarxes 
socials. També es penjarà a partir del mes de juny a la porta del centre de forma 
impresa. 

 
 
Aquest Pla de Reobertura s’anirà modificant si les circumstàncies ho requereixen i 
en funció de la evolució de l’estat d’alarma. 
 
 


