Benvolgut equip directiu,
Com bé sabeu, l’inici del proper curs té unes característiques extraordinàries a causa del
context de la pandèmia de la covid-19.
Amb aquestes ratlles us volem agrair novament, i en primer lloc, tant l’esforç i la dedicació
amb què vau afrontar la situació generada per aquesta emergència sanitària al llarg del curs
passat, com el que esteu esmerçant perquè la posada en marxa del curs d’enguany tiri
endavant amb les màximes garanties.
En segon lloc, volem aprofitar l’ocasió per recordar-vos que el Departament d’Educació,
seguint les indicacions del Departament de Salut, ha posat en marxa una sèrie d’accions
encaminades a fer segura l’arrencada de l’any acadèmic.
Estem contribuint, amb la feina de totes i tots, a consolidar un dret democràtic fonamental:
l’educació.
En aquests moments, hi ha una sèrie de qüestions que volem recordar amb vosaltres en
relació amb els temes clau per a aquest inici de curs:
•
•
•
•
•

Protocol de gestió de casos covid
Pla d’organització per al curs 2020-2021
Pla d’equitat digital
Pla d’educació digital
Canals de comunicació amb el Departament

Protocol de gestió de casos covid-19 als centres educatius. Quin és el vostre
paper com a directors i directores de centre?
Aquest Protocol, que s’ha d’aplicar en el marc del conjunt de mesures de prevenció i
protecció de la salut previstes al Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres
educatius en el marc de la pandèmia que va aprovar el Procicat, fixa quines han de ser les
vostres funcions:
-

Informar la comunitat docent, alumnes i famílies de les mesures i actuacions que
ha de seguir el centre educatiu.
Coordinar-vos amb la persona assignada com a referent del centre d’atenció
primària.
Reportar les dades dels casos sospitosos i positius a la nova eina que es posa en
marxa aquest any: Traçacovid.

En els propers dies se us informarà de les dates de les sessions formatives sobre el protocol
per tal que en disposeu de tot el coneixement possible i pugueu esclarir qualsevol tipus de
dubte.
Igualment, tindreu assignat un CAP de referència.
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Pla d’organització per al curs 2020-2021
Els curs escolar 2020-2021 estarà marcat per la situació de pandèmia en la qual ens trobem,
per això a principis del mes de juliol el PROCICAT va aprovar el document Pla d’actuació
per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia, que fixa les
mesures organitzatives i de seguretat i higiene sobre les quals cada centre ha d’elaborar el
seu pla d’organització.
Juntament, amb el Pla d’actuació esmentat es van elaborar les Instruccions per al curs
2020-2021 dels centres educatius de Catalunya, que posen èmfasi en els aspectes
organitzatius i pedagògics del curs escolar, els Aclariments per als centres públics de
titularitat del Departament d’Educació en el curs 2020-2021.
Tots dos documents són els pilars sobre els quals heu elaborat el vostre pla d’organització
bàsic i provisional durant el mes de juliol, que abans de l’inici de curs l'haureu de convertir en
definitiu, amb la preceptiva aprovació d’aquest en el consell escolar del centre. No obstant
això, aquest pla d’organització podrà estar sotmès a futures modificacions en funció de les
mesures i recursos addicionals que durant el curs escolar i d’acord amb l’evolució de la
pandèmia s’hagin d’implementar als centres.
Per elaborar pla d’organització definitiu heu de tenir en compte algunes modificacions que
s’han aprovat recentment i que trobareu a l’Informe amb relació a les mesures que
s’aplicaran per a l’obertura dels centres escolars.
En concret, pel que fa als grups de convivència estables heu de tenir en compte que, tal com
estableix el “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia” i l’”Informe amb relació a les mesures que s’aplicaran per a l’obertura dels
centres escolars” l’organització entorn a grups de convivència estables exclusivament està
indicat per tal de facilitar la traçabilitat de possibles casos que es donin en els centres
educatius. Des d’un punt de vista de salut, té molta més importància centrar els esforços
organitzatius a garantir l’estabilitat i l’estanqueïtat d’aquest grup, amb la finalitat de preservar
la capacitat de traçabilitat, que no pas a fixar el nombre d’integrants del grup.
El bé que cal protegir en tot moment, i que ha de regir totes i cada una de les decisions que
preneu, ha de ser la garantia de poder assegurar el dret a una educació de qualitat als
nostres infants i joves i assegurar-los, alhora, el compliment de les mesures de seguretat i
higiene previstos en el “Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el
marc de la pandèmia”. Recordeu que no hi ha millor manera de preservar les escoles del
risc de contagi que la de ser rigorosos en l’aplicació de les mesures d’autoprotecció i
higiene. Això vol dir que hem d’extremar les precaucions quan ens trobem fora del nostre
grup de convivència estable i adaptar mesures per evitar el risc de contagi.
En aquest sentit, us recomanem que les direccions dels centres prevegin que les activitats
no lectives, especialment les de coordinació del professorat, es facin preferentment de
manera telemàtica.

Pla d’equitat digital. El primer dia de classe presencial, l’alumnat que s’hi va
acollir durant el confinament ha de retornar els dispositius portàtils i els
equips de connectivitat als centres.
Com bé sabeu, el Pla d'equitat digital del Departament d'Educació ha tingut com a objectiu
garantir que les oportunitats d’aprenentatge arribessin a tot l’alumnat, especialment
als col·lectius més vulnerables.
En el marc d’aquest Pla, durant el confinament es van lliurar dispositius portàtils i
equips de connectivitat als alumnes que en necessitaven per poder seguir el curs de
manera telemàtica.
Així, s’hi van poder acollir en una primera fase l’alumnat adscrit a centres d'alta complexitat i,
dins d’aquest grup i amb caràcter prioritari, el que estava fent un curs de final de cicle. Una
vegada cobertes les necessitats d’aquest primer grup, també se’n van beneficiar altres
alumnes que, tot i no complir cap dels dos requisits esmentats, necessitaven un dispositiu o
un equip de connectivitat per seguir els continguts curriculars des de casa.
Al web d’Educació podeu consultar la visualització que mostra tots els detalls de la
distribució d’aquests equipaments.
Com se us va comunicar quan es va posar en marxa aquesta iniciativa, els paquets amb
dades o amb els dispositius electrònics es podien tenir en préstec durant el confinament i,
per tant, heu de vetllar perquè es retornin al centre durant els primers dies de classe
presencial. Recordeu que, pel que fa a les dades, les línies de connectivitat, que tenien una
capacitat de 40 GB, han deixat d’estar operatives en data de 31 d’agost.
Les incidències es poden trametre del 15 al 30 setembre a través del SAU amb el concepte
“Retorn equipament pla equitat digital”

Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023. Com afecta el centre que
dirigiu?
El Pla d’educació digital s’emmarca en un projecte estratègic orientat a accelerar la
transformació digital, i té com a objectiu contribuir al desenvolupament de les
competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i
treballar en una societat caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats
que es deriven de les mateixes tecnologies.
Els centres heu de promoure actuacions encaminades a millorar la competència
digital del vostre alumnat i professorat, ja que cal que treballem conjuntament i alineats
amb aquesta estratègia de transformació educativa. Entre tots i totes hem d’assolir
progressivament una sèrie d’objectius comuns:
-

Assegurar que els i les alumnes de Catalunya siguin digitalment competents en
acabar l'ensenyament obligatori.

-

Augmentar el nombre de professorat que tingui la competència digital docent entesa
com una competència clau del segle XXI.

-

Teixir una xarxa de país amb centres digitalment transformats que facilitin
l'aprenentatge en el marc de la transformació educativa.

El Pla inicial que va presentar el Departament tenia una vigència de 5 anys, del 2020 al
2025. La pandèmia, el confinament i la pràctica de l’ensenyament telemàtic han obligat
a escurçar el termini per executar-lo, ampliar les actuacions que preveu, i concentrarne gran part per al curs 2020-2021, entre les quals destaquen les següents:
-

-

-

-

La instal·lació de xarxes LAN-wifi a 1.230 centres educatius públics que encara
no en tenen. Amb aquesta inversió total de 23,5 milions d’euros, els centres podran
disposar de connexions simultànies de diferents dispositius, i de prou capacitat per
poder fer pràctiques col·laboratives, per utilitzar eines telemàtiques de comunicació, i
per a altres usos que requereixin la connexió generalitzada i permanent de
dispositius dins els centres educatius.
L’adquisició de 300.000 dispositius portàtils per a l’alumnat dels centres de
Catalunya, a partir de 3r d’ESO i fins a l’ensenyament postobligatori. L’objectiu
és garantir que a l’inici del curs escolar 2020-2021 disposin dels dispositius
necessaris per poder-lo afrontar amb igualtat de condicions i amb totes les garanties
fins i tot en el supòsit que el curs s’hagi de seguir amb una modalitat totalment virtual.
S’ha donat prioritat a aquest segment perquè davant la possibilitat de futurs
confinaments i emergència educativa, seran els primers nivells a entrar en un model
d’educació híbrida.
L’adquisició de 110.000 paquets de connectivitat destinats a l’alumnat més
vulnerable de cadascuna de les etapes. Es vol garantir que puguin seguir les
classes de manera telemàtica en cas que sigui necessari. La priorització en el
repartiment de dispositius serà a partir de 3r d’ESO fins a la postobligatòria, atès que
amb la possible situació de futurs confinaments i emergència educativa, seran els
primers nivells en entrar en un model d’educació híbrida.
L’adquisició de fins a 85.000 dispositius per al professorat dels centres públics.
Amb aquesta mesura es vol dotar el 100 % del professorat de centres públics de
dispositius suficients per poder fer front a escenaris de nous confinaments o
d’educació híbrida.

I si sorgeixen dubtes o s’adopten noves mesures, quins són els canals de
comunicació que posem a la vostra disposició?
Com ja sabeu, si cal adaptar-nos a les noves realitats que ens depari la pandèmia ho farem,
perquè ser flexibles i haver d’adoptar –si cal– noves mesures no és improvisar, sobretot
quan el nostre primer objectiu és garantir el dret a l’educació dels infants.
Per altra banda, i com ja se us ha comunicat, el Departament de Salut ha posat a disposició
dels centres una sèrie de canals de comunicació estretament vinculats a l’evolució de la
pandèmia i als protocols d’actuació que hem de seguir els centres davant de possibles
casos positius.
Us informen dels canals de què disposa el Departament d’Educació perquè tots nosaltres
puguem estar al cas de tot allò que afecta el desenvolupament del curs escolar en aquest
context de pandèmia.

- La intranet - Portal de centre
A més de ser el punt d'accés a les aplicacions de gestió i organització dels centres
educatius, també us posa a disposició les eines de gestió acadèmica i administrativa i el
calendari d'actuacions.
- La pàgina web escolasegura.gencat.cat
Hem creat el domini web escolasegura.gencat.cat perquè pugueu accedir de manera fàcil
i ben estructurada a les darreres informacions relacionades amb el desenvolupament del
curs escolar en el marc de la pandèmia de la covid-19.
- Compte de Twitter @educaciocat
Amb tota l’actualitat de l’àmbit d’actuació departamental actualitzada a l’instant.
- Butlletins Infoescola i Educentres
El Departament d'Educació publica dos butlletins de periodicitat mensual:


Educentres: té com a objectiu millorar la comunicació amb tothom qui participa
en la direcció i la gestió del servei públic educatiu no universitari de Catalunya.



Infoescola: s’adreça a alumnes, famílies i ciutadania en general, i aborda
diferents aspectes de temàtica educativa des d’un punt de vista obert al món.
Subscriviu-vos-hi i els rebreu per correu electrònic.

Així mateix, els canals que posa a la vostra disposició el Departament de Salut són els
següents:
- Canals de Telegram
Per tenir informació al dia i de fonts oficials us podeu subscriure als canals Salut Escola
Professionals i Salut Escola.
- Canal Salut
En el canal Salut podeu consultar les darreres informacions que s’actualitzen periòdicament.
Som la clau per aconseguir que la covid-19 no aturi l’educació dels nostres infants i joves.
Moltes gràcies a tots i a totes.
Departament d’Educació
Barcelona, 1 de setembre de 2020

