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Conseller d'Educació 
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Honorable Conseller, 

 

Des del Sindicat d’Ensenyament de la Federació de Serveis Públics de la UGT de 

Catalunya ens posem en contacte amb vostès per a exposar-li el següent: 

 

- El dia 12/03/2020, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya aprovà 

la Resolució SLT/719/2020, de 12 de març, (DOGC 8083A, de 12/03/2020) per la 

qual s’adoptaven mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció 

pel SARS-CoV-2, en virtut de la qual el Departament de Salut va acordar el 

tancament de tots els centres docents de Catalunya, amb efectes a partir del dia 

13/03/2020. 

 

- El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya dictà la Instrucció 

1/2020, de 12 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives, 

d’aplicació als centres i serveis del Servei d’Educació de Catalunya amb motiu del 

Coronavirus SARS-CoV-2, i acordà que el personal que presta serveis en les escoles 

no assistirà a treballar mentre es trobi en vigor aquesta mesura excepcional. 

 

- Posteriorment, en data 14/03/2020 es publicà al BOE el Real Decret 463/2020, de 

14 de març, pel qual es declarà l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de 

crisis sanitària ocasionada per la COVID-19, i en el seu article 9 s’establí, com a 

mesures de contenció en l’àmbit educatiu i de la formació, l’obligació de suspensió 

de l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i 

nivells d’ensenyament contemplats en l’article 3 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de 

maig, d’Educació, així com qualsevol altres activitats educatives o de formació 

impartides en altres centres públics o privats. 
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- En aquest context extraordinari, el calendari de preinscripcions de cara al curs 

2020-2021 es veurà greument afectat, cosa que pot perjudicar els llocs de treball 

dels professionals que actualment estan fent que el sistema educatiu continuï 

funcionant amb relativa normalitat i que els alumnes no es vegin desemparats i 

trobin acompanyament en els seus referents de les escoles . 

 

- Per aquest motiu les famílies poden veure alterat el seu dret a elecció de centre i 

per tant poden veure vulnerat un dret bàsic. 

 

És per tot això que des de la FeSP-UGT de Catalunya demanem que pel curs 2020-

2021 el Departament d’Educació mantingui  en funcionament les mateixes línies del 

curs 2019-2020. És una oportunitat per disminuir la ràtio professor-alumne i 

millorar d'aquesta manera la qualitat de l’ensenyament i i facilitar la recuperació de 

la matèria no avançada durant el present curs escolar. 

 

Conseller, tenim a les mans l'oportunitat  de demostrar la voluntat de 

l'administració pública de vetllar pel benestar dels alumnes i també dels 

professionals que integren el nostre sistema educatiu i que han demostrat, al llarg 

d'aquesta crisi, que estan a l'altura de les circumstàncies. 

 

Una salutació cordial. 

 

 

 

Manuel Viedma Fernández 

Vicesecretari d’Àrea Interna i 

Responsable Sector Educació 

FeSP-UGT de Catalunya 

 

Barcelona, 16 d’abril de 2020 


