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INFORMACIONS DERIVADES DE LA REUNIÓ DE LES DIRECCIONS 
TERRITORIALS DEL DIA 17 DE MARÇ  

Després d’abordar els temes que en aquests moments són d’interès per als centres educatius i 
per al funcionament del sistema, podem informar del següent:  

• Molts centres, a través de diversos canals, estan mantenint la comunicació amb les 
famílies i l’alumnat per tal d’afavorir la continuïtat de l’activitat educativa durant el 
confinament. El Departament d'Educació valora molt positivament aquestes iniciatives, 
sempre que no es proposin activitats on-line subjectes a qualificació que puguin suposar 
un greuge comparatiu donades les diferents condicions d’accés a la tecnologia per part 
de les famílies. És per això que les activitats que els centres proposin per treballar a casa 
aquests dies han d’estar pensades per mantenir la curiositat per aprendre i treballar de 
forma autònoma, i en família, temes que puguin ser interessants des del punt de vista 
educatiu. Insistim que convidar als alumnes a aprofitar determinats recursos educatius i 
culturals que hi ha a la xarxa o la televisió, també aportar-ne de propis, és molt positiu 
sempre que aquestes activitats no suposin una tasca subjecta a avaluació qualificadora. 
En aquest sentit, s’han publicat unes orientacions al portal xtec. Anirem aprofundint en 
aquesta qüestió i donant tota la informació necessària.  

• Pel que fa als docents, també s’han publicat uns recursos per al professorat.  

• Es confirma que queden suspesos tots els terminis administratius, sense excepció. Això 
afecta a diversos procediments com, per exemple, la inscripció per a la prova d’accés 
als cicles formatius. Es treballa en diversos escenaris i possibilitats en relació a aquests 
procediments. Tan bon punt es pugui comunicar algun canvi, es farà. S’ajorna la 
preinscripció escolar del segon cicle d’infantil, primària i secundària fins que es pugui 
garantir la seva realització en condicions de normalitat.  

• També queden suspeses les obres de reforma, ampliació i construcció de centres, tot 
tipus d’obres. Quan es puguin obrir els centres educatius, s’aniran ajustant els calendaris 
per a la realització de les obres.  

• Les proves de selectivitat queden ajornades fins al mes de juliol.  

• S’està treballant per a minimitzar l’impacte sobre les empreses que gestionen 
menjadors, neteja, transport, monitoratge, intèrprets de llenguatge de signes, UEC, etc. 
a través de mesures en relació a la contractació. En aquest sentit, el Govern ha aprovat 
un Decret llei on s’estableix la suspensió de l’execució d’aquests contractes però es 
manté el pagament.  

• Pel que fa al menjador escolar, les targetes moneder es començaran a distribuir a partir 
dels propers 2 o 3 dies, a través dels Ajuntaments i dels Consells Comarcals. Es 
carregarà a cada família l'import de la prestació diària pel total de dies que duri el 
tancament. Els dos departaments estan acabant d’ultimar l’operatiu que pugui fer 
possible el lliurament a les famílies i properament es concretaran les instruccions 
definitives. El punt de recollida serà a través dels Ajuntaments i segurament a les 
direccions se’ls demana que validin la relació d’alumnes beneficiaris de beca menjador 
de cada centre.  
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• Han arribat qüestions sobre animals que hi ha a alguns centres educatius. S’entén que 
els que no es poden tenir a les cases dels docents o les famílies, s’hauran d’alimentar. 
En aquests casos, una persona designada pel centre, complint les mesures de seguretat 
establertes, podrà anar a alimentar aquests animals.  

• Hi ha altres temes que queden pendents perquè s’estan treballant; segona avaluació, 
proves de competències bàsiques de 6è, es donarà resposta a mesura que es puguin 
prendre decisions. 

 

Acabada la reunió es fa públic, de manera oficial, l’ajornament de la preinscripció. 

 

 

 

Pere Masó Anglada 

Director Serveis Territorials 
 


