Instruccions per a l’organització de jornades de portes obertes
presencials als centres educatius per al procés de preinscripció del
curs 2021-2022
Introducció
El segon trimestre escolar coincideix, tradicionalment, amb les jornades de portes obertes
que es fan abans del procés de preinscripció en els centres educatius. L’objectiu d’aquestes
jornades és informar les famílies perquè puguin escollir el centre que considerin més
adequat per als seus fills i filles.
Aquestes jornades també són l’inici de la relació entre la família i el centre, la qual afavoreix
la integració i participació activa de les famílies en la comunitat educativa dels centres, i que
també representa sovint una integració social que deriva en una cohesió social més gran.
En aquest primer contacte les famílies obtenen informació que els permet conèixer el
projecte educatiu del centre; els seus trets característics; quines metodologies
d’aprenentatge i socialització s’utilitzen; quins programes educatius impulsa; en quins
projectes comunitaris participa; amb quins recursos humans i tècnics compta; quins serveis i
activitats complementàries ofereix (espai del migdia, extraescolars i sortides); de quines
instal·lacions i equipaments disposa; com funcionen l’associació de mares i pares o de
famílies, i el consell escolar; quins centres té adscrits per a la continuïtat dels estudis en
finalitzar les etapes de primària o secundària, etc. Tota aquesta informació ajuda les famílies
a prendre la millor decisió possible de cara al procés de preinscripció i matrícula per al
proper curs escolar.
Com a conseqüència del tancament dels centres educatius, acordat per la Resolució
SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la prevenció i
el control de la infecció per SARS-CoV-2, el curs passat no es van poder fer totes les
jornades de portes obertes de manera presencial.
Tot i que els centres van fer un gran esforç organitzatiu per oferir formes alternatives no
presencials, el cert és que allò que és desitjable per al procés d’admissió per al curs 20212022 és poder retornar a la modalitat presencial de les portes obertes, amb les adequacions
que calgui per adaptar-les a la situació epidemiològica del país i per garantir el dret de les
famílies a la informació sobre el procés d’admissió, a través de les jornades de portes
obertes en condicions de seguretat sanitària.
Per tot plegat, s’autoritza la realització de les jornades de portes obertes presencials en els
centres educatius en el marc del procés de preinscripció i matrícula per al curs escolar 20212022, d’acord amb les indicacions que s’especifiquen en aquest document.

Calendari
Per tal d’evitar la presència de grups nombrosos de famílies i facilitar que els centres puguin
organitzar les jornades de portes obertes de manera esglaonada, aquestes es poden fer en
modalitat presencial durant el període que considerin adient els centres, sempre que adoptin
les mesures organitzatives establertes en cada moment.
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Mesures organitzatives
Per garantir que les jornades de portes obertes en modalitat presencial es desenvolupin en
condicions de seguretat sanitària, els centres educatius han d’adoptar les mesures
organitzatives següents:
- Es permet la presència de les famílies en els centres educatius fora de l’horari escolar.
- La presència de famílies en els centres educatius s’ha d’organitzar en grups de fins a
10 persones, acompanyades per un màxim de tres persones del centre.
- Els centres han de programar les hores dels grups, de manera que s’eviti la presència
simultània de famílies de grups diferents en els centres abans, durant i després de cada
torn.
- Els centres han d’organitzar un sistema de cita prèvia per assignar torn a les famílies,
de manera individual o fins a 10 persones.
- A l’entrada del centre, s’ha de prendre la temperatura a les persones visitants, i cal que
es facin el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.
- L’ús de la mascareta és obligatori en tot moment.
- Es recomana no fer ús dels lavabos si no és imprescindible.
- El format de les visites als centres és el d’una reunió, que s’ha de fer preferentment a
l’aire lliure. Si l’espai utilitzat no és a l’aire lliure, s’han de mantenir les finestres obertes.
La visita dels diferents espais del centre s’ha de fer en el marc d’aquesta reunió o de
manera virtual.
- Cal mantenir en tot moment una distància mínima d’1,5 metres entre les persones
participants a la jornada que no pertanyin al mateix grup de convivència.
- Abans i després de cada reunió amb les famílies cal desinfectar els espais utilitzats,
especialment les superfícies de contacte (cadires, taules, poms de les portes, etc.).
- No s’ha de lliurar cap documentació en paper.
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