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Afectacions al sector educatiu de la
resolució del 21 de novembre de 2020
Us traslladem el detall del contingut que més ens incumbeix
al sector educatiu de la RESOLUCIÓ SLT/2983/2020, de 21
de novembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les
mesures en matèria de salut pública per a la contenció del
brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de
Catalunya. Resolució que acaba de publicar-se al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Punt 14 de la resolució:
→ Activitats docents, activitats de lleure infantil i juvenil
(incloses les extraescolars) i activitats d'intervenció
socioeducativa (serveis d'intervenció socioeducativa i
centres oberts).
1.

Les activitats docents i les activitats d'intervenció
socioeducativa per a l'atenció i formació a infants i
joves amb discapacitats, necessitats especials o
situació de vulnerabilitat (serveis d'intervenció
socioeducativa i centres oberts), incloent-hi el transport
escolar, s'han de dur a terme d'acord amb els
corresponents plans sectorials aprovats pel Comitè de
Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT i la normativa
relacionada, aplicant rigorosament les mesures de
prevenció i protecció de la salut.

2.

Els centres educatius han d'aplicar les mesures
d'ensenyament previstes als seus plans d'organització
del curs 2020-2021 per tal de reduir l'assistència
presencial d'alumnat d'estudis postobligatoris, això
és, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i cicles
formatius de grau superior.

3.

Les activitats extraescolars presencials que es
realitzen fora de l'horari lectiu habitual, dins o fora del
centre educatiu, amb un propòsit educatiu o formatiu,
així com els ensenyaments no reglats que imparteixen
els centres autoritzats de música i dansa, es poden
realitzar fins a un màxim de sis alumnes per aula. En el
cas de les activitats esportives escolars no competitives
organitzades pels centres educatius, les seves seccions
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esportives, així com per les associacions esportives
escolars o figures anàlogues, com les entitats
esportives legalment previstes, es poden realitzar
adoptant les mesures sanitàries establertes per a
aquestes activitats. Les activitats de l'àmbit del lleure
educatiu es podran fer a l'aire lliure segons el pla
sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla
d'actuació del PROCICAT, i en el cas de les activitats
que es facin en espais interiors es realitzaran en grups
de sis persones.
4.

Els centres de formació d'adults, les escoles oficials
d'idiomes i els ensenyaments de règim especial
reglats han d'adoptar mesures per reduir l'assistència
presencial dels seus alumnes.
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