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Inici del Curs

Obertura
escoles i instituts
➜ garanties sanitàries
➜ màxima normalitat

Organització

Ensenyaments Obligatoris
➜ presencial
➜ sense excepcions

Ensenyaments
Post Obligatoris
➜ pot haver-hi excepcions
➜ poden plantejar torns

Personal

Supervisió

➜ mesures de
prevenció del personal

➜ Plans d’Obertura
➜ supervisió del PROCICAT

Mesures per la nova represa dels centres
➜ Manteniment dels hàbits higiènics.
➜ Grups estables de convivència: alumnes, professors i tutors.
➜ Garantir el nivell pedagògic de l’alumnat.
➜ Promoure al màxim les activitats a l’aire lliure a les escoles.
➜ Promoure el rentat de mans.
➜ Apel·lar a la coresponsabilitat de les famílies en el control dels
símptomes.
➜ Identificació ràpida i gestió precoç dels casos, facilitant la traçabilitat
de contactes.

Dades sanitàries de l’alumnat
Estudis revelen que la càrrega viral dels
infants és significativament menor a la de
les persones adultes.

➜ Menjador: poden coincidir diversos grups estables, mantenint la
separació entre les taules de grups diferents o deixant una cadira
buida. Realització de torns en cas de menjadors que ho requereixin.
➜ Pati: sortida esglaonada i torns d'esbarjo. Mantenir la distància
d’1,5 metres i/o ús de mascaretes si no són del mateix grup estable.
➜ Entrades i sortides esglaonades a cada un dels accessos, en intervals
de 10 minuts cadascun. Portar la mascareta fins a l’aula.
➜ Adaptació a P3: els familiars ocasionalment podran accedir-hi
amb mesures higièniques necessàries.
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Dotació Extraordinària del Govern (a la contractació de més de 8.000 nous professionals).

370M€

per fer front a l’emergència
educativa

a la contractació de
nous professionals

per al Pla d’Educació
Digital de Catalunya

➜ Transformació digital de tots els centres públics de Catalunya
en termes de connectivitat wifi (1.230 centres)
➜ Ampliació de fibra òptica (2.800 centres)
➜ Creació d’una una plataforma de continguts potent (5 milions d’euros)
➜ Activació d’un Pla extraordinari de formació del professorat en competència digital docent i l'impuls a l'educació digital (6 milions d’euros)
➜ Garantir l’accessibilitat i la no exclusió de l’alumnat vulnerable a les
sortides i colònies escolars (4.250.000€)

per a la lluita contra
la segregació escolar

➜ Garantir la gratuïtat de materials escolars (4 milions d’euros)
➜ Contractació de més monitors per fer acompanyament emocional
i educatiu en el temps no lectiu (2 milions d’euros)
➜ Recursos per l’atenció a l’alumnat amb NEE a l’espai
del menjador (4.500.000€)
➜ Contractació de 375 tècnics d’integració social (12.950.000€)
➜ Increment de 200 dotacions de professorat d’aules d’acollida (10.750.000€)
➜ Contractació de 50 educadors socials (2.275.000€)

Mesures COVID-19 dutes a terme pel Departament d’Educació

Dotació de 150.000
targetes de menjador
(40 M€)

Repartiment de
34.000 dispositius

Repartiment de
2.500 kits
de connectivitat

Gestió de
150.000 preinscripcions
telemàtiques

457 milions de despesa:
370M€ pel curs vinent
+86M€ de despesa
no prevista

