Tota la informació d’educació sobre el
coronavirus

Aquesta entrada s’anirà actualitzant i ampliant amb tota la informació que publiquem
relacionada amb l’estat d’alarma i la crisi de la COVID-19, també hi trobareu allò que publiqui el
Departament d’Educació i algunes preguntes amb resposta. Si teniu dubtes, adreceu-vos a l’apartat
de contacte que trobareu al menú de dalt del web.
Per estar informats al moment també podeu seguir-nos a les xarxes socials i entrar al
nostre xat de Telegram clicant aquí.
PUBLICACIONS DE LA INTERSINDICAL-CSC RELACIONADES AMB LA COVID-19
Setembre: volem ser part de la solució
Dret a l’educació i dret a la salut: obrim les escoles amb seguretat
Guia de Mesures Bàsiques de Prevenció del COVID19 per a l’obertura de centres educatius en fase 2

de desescalada en la finalització del curs 2019/2020 i funcionament dels centres
Valoració del pla de reobertura de centres anunciat pel conseller d’educació
Guia de mesures sanitàries de prevenció per a la Covid-19 durant el procés d’inscripció i matrícula
del curs 2020-2021.
Reunió amb el conseller d’educació sobre l’estat d’alarma i la reobertura de centres.
Un procés de preinscripció sense tenir en compte l’informe dels experts en prevenció i salut?
Comunicació i salut laboral, claus en aquesta crisi a l’educació
Resum de la Mesa Paritària de Salut – Covid-19 (30 d’abril 2020)
Davant el col·lapse administratiu del Departament d’Educació, solucions estructurals urgents!
Comunicats sindicals unitaris a l’inici d’un tercer trimestre excepcional
Substitucions: una nova retallada a l’educació catalana.
Comunicat de la plataforma “Substitutes en Lluita”
ERTO encobert als substituts, tercera avaluació i FP
Reunions amb el Departament en estat d’alarma: els nostres posicionaments
[ACTUALITZACIÓ: OPOSICIONS AJORNADES] Demanem l’ajornament de les oposicions docents
Per la salut i contra els abusos empresarials, aturada total i pla de xoc de 20.000 milions reals.
Novetats sobre substitucions i oposicions durant l’estat d’alarma
Empreses de l’àmbit educatiu impulsen ERTO tot i seguir cobrant de la Generalitat
Exigim als poders públics una solució ràpida per al personal interí de llarga durada
Sobre el teletreball a educació, requerim aclariments.
Davant la crisi, més comunicació.
La Intersindical-CSC ens adherim a la campanya d’impagament de lloguers del Sindicat de Llogaters
i Llogateres
Comunicat 13/03 de la Intersindical-CSC Educació sobre la gestió inicial del coronavirus a
l’educació.
La Intersindical proposa una paralització de tota l’activitat econòmica que impliqui desplaçaments i
no sigui essencial.
La Intersindical-CSC reclama un fons extraordinari amb impostos a grans empreses i fortunes per
finançar la lluita contra el coronavirus
Tota la informació de la Intersindical-CSC per als treballadors de tots els àmbits sobre el
coronavirus.

Efectes de les mesures del coronavirus en les tramitacions.
Educació suspèn tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència
DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ
Preguntes freqüents (FAQs) sobre la Instrucció 5/2020, de 24 de maig, sobre reincorporació
progressiva als centres de treball, teletreball i altres mesures organitzatives d’aplicació al personal
al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARSCoV-2Baixa
Instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al desplegament del pla
d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescaladaBaixa
Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i
per a l’organització i funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021Baixa
Instruccions per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació en el tercer trimestre dels
alumnes en els centres on s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil,
primària, secundària obligatòria i batxillerat davant la prolongació del període de confinament pel
Covid19 Baixa
Criteris per al desenvolupament de l’acció educativa i l’avaluació dels alumnes en els centres on
s’imparteixen els ensenyaments del segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria,
batxillerat i formació d’adults, davant la prolongació del període de confinament pel Covid19.Baixa
Nota informativa sobre la suspensió o la interrupció del gaudiment dels permisos, les llicències, les
vacances i les reduccions de jornada, del personal docent, amb motiu del coronavirus SARSCoV-2Baixa
Educació suspèn tots els procediments i tràmits administratius que són de la seva competència
Mesures excepcionals i recomanacions per garantir l’alimentació infantil en casos de vulnerabilitat
social en relació al COVID-19Baixa
Formació extraordinària oberta: proposta formativa creada en el marc d’aquest context
extraordinari.
Orientacions per als centres educatius sobre activitats per als alumnes a causa del tancament pel
coronavirusBaixa
Informacions del Director Territorial d’educació a Lleida, l’Alt Pirineu i l’Aran (vàlid per a la resta de
territoris).Baixa
Guia_de_gestió_psicològica_davant_quarantenes_per_malalties_infecciosesBaixa
Pla de contingència del Departament d’EducacióBaixa
RESOLUCIÓ SLT/720/2020, de 13 de març, per la qual s’adopten noves mesures addicionals per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.R_SLT_720Baixa
RESOLUCIÓ SLT/719/2020, de 12 de març, per la qual s’adopten mesures addicionals per a la
prevenció i el control de la infecció pel SARS-CoV-2.Baixa
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-2Baixa
RESOLUCIÓ SLT/704/2020, d’11 de març, per la qual s’adopten mesures de distanciament social en
relació amb els esdeveniments multitudinaris per a la prevenció i el control de la infecció pel SARSCoV-2.Baixa
Instrucció 3/2020, de 13 de març, sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives

d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del
coronavirus SARS-CoV-2.Baixa

