Mesures del Departament d’Educació per a la reobertura dels centres educatius
Dimecres, 20 de maig, de 2020

El Departament d’Educació publica el Marc General del Pla d’Obertura de Centres Educatius en Fase 2 de
desescalada per a la finalització del curs 2019-2020 i l’organització del curs 2020-21.
Segons el Departament, està previst que Catalunya passi progressivament a la fase 2 del pla de
desescalada entre 10 i 20 dies abans de la finalització del curs escolar, segons el territori.
En aquesta fase, s’aproven mesures concretes per al funcionament de centres educatius fins a la finalització
del curs escolar:
• El curs 2019-20 finalitzarà el 19 de juny per a les etapes de segon cicle d’educació infantil, primària,
secundària i 1r de batxillerat. Pel que fa als estudis de Formació Professional, aquests finalitzaran
segons estipuli la seva pròpia programació acadèmica i, en el cas de 2n de batxillerat, el curs acabarà
abans del 19 de juny seguint el calendari inicial marcat per les Proves d’Accés a la Universitat (PAU).
•

Fins a la finalització del curs, es mantindran les activitats lectives per mitjans telemàtics.

•

Fins a la finalització del curs, els centres educatius estaran oberts a tot l’alumnat per a la
realització d’activitats no lectives, adoptant les corresponents limitacions d’aforament i distància
de seguretat. L’assistència presencial durant aquest període és totalment voluntària i s’oferirà per a
fer tasques de suport lectiu i orientació, acompanyament tutorial i emocional, i preparació d’activitats
de suport a l’estiu de cara al curs següent. També es preveu l’obertura de centres durant el període
lectiu per respondre a les necessitats d’aquelles famílies amb infants de fins a 6 anys que no puguin
conciliar la vida familiar i laboral. En el cas de l’alumnat de 2n de batxillerat, podran assistir al centre
educatiu per a preparar les PAU.

•

Un cop finalitzi el curs escolar, els centres educatius podran obrir per a les activitats de lleure
previstes per a l’estiu, amb l’adopció de les corresponents mesures de prevenció.

Important: el Departament d’Educació informarà a tots els centres educatius sobre les mesures de
prevenció acordades durant l’obertura de centres durant la fase 2, però seran els mateixos centres
educatius els responsables de garantir el compliment d’aquestes mesures.
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Pel que fa a l’inici del curs 2020-21:
• L’assistència a l’aula tornarà a ser obligatòria però s’hauran de reconvertir els espais per tal de
garantir l’aforament màxim per aula estipulat: 13 alumnes màxim a infantil i primària i 15 a
secundària i altres estudis. També s’hauran d’aplicar altres mesures preventives de distanciament
i higiene.
•

Durant la primera setmana de juny, el Departament farà arribar orientacions sobre l’aplicació
d’aquestes mesures preventives a tots els centres educatius, que hauran d’elaborar un pla de
contingència abans de juliol per tal que aquestes mesures es puguin aplicar garantint el màxim de
presencialitat possible de tot l’alumnat. Aquest pla també haurà de contemplar alternatives
complementàries d’atenció telemàtica en cas que un rebrot de la Covid-19 obligui a tancar els centres
educatius de nou.
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