
INFORMACIONS DEL DIRECTOR TERRITORIAL D’EDUCACIÓ A LLEIDA, L’ALT PIRINEU I ARAN 

Benvolguts i benvolgudes directors i directores, 

Us envio aquesta comunicació per posar una mica d’ordre a les diverses informacions que us han 

arribat, a través de mi mateix o a través d’altres informants i altres canals. 

Per començar, us recordo que –ja des d’ahir–  els Serveis Territorials estaran tancats. Així que 

l’atenció al públic, la fem per via telemàtica. I tampoc no hi ha registre en forma presencial. Per 

a qualsevol gestió o qualsevol consulta que vulgueu fer-hi, podeu contactar a través de correu 

electrònic. Si és el cas que, malgrat que no són temps ordinaris, voleu presentar una sol·licitud, 

ho podeu fer a través dels canals telemàtics del departament o els genèrics de la Generalitat: 

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-linia/index.html?modalitat=o 

http://tramits.gencat.cat 

http://seu.gencat.cat 

http://gen.cat/contacte 

De tota manera, amb motiu de la publicació del Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat 

d'alarma, queden suspeses totes les gestions administratives des de la seua entrada en vigor, el 

proppassat 14 de març. Això comporta que els processos administratius i els terminis queden 

anul·lats o ajornats. De facto, això suposa, entre altres coses, que:  

 Queda aturat el procés de preinscripció, per la qual cosa, de moment no podem fer cap 

actuació. Així que la difusió de l'oferta, prevista per demà, s’ajorna. Hem d'esperar a rebre 

noves informacions. Però us vull tranquili·litzar, perquè el departament prendrà en el seu 

moment la decisió que més faciliti la represa del procés amb garanties. 

 Queden suspeses les proves d'avaluació de sisè de primària (A6P). 

 No queden afectades les avaluacions medials, de moment, però en rebreu la informació. 

 Probablement, hi haurà afectació a les avaluacions finals d’FP, 2n de Batxillerat i 

selectivitat. Esperem les indicacions pertinents, que ja us farem arribar. 

De tota manera, i en relació a les activitats pedagògiques, heu de tenir en compte que no podeu 

encarregar al vostre alumnat la realització activitats i treballs avaluables. Altra cosa que els doneu 

orientacions o tasques, que hauran de ser sempre de reforç o de repàs, mai de nou aprenentatge.  

Quant a les nòmines, us demano que informeu al vostre personal que no han de patir: la gestió 

de les nòmines està assegurada, ja que tenim les persones responsables en teletreball en els seus 

domicilis. 

D’altra banda, com ja us he fet saber anteriorment, les famílies beneficiàries de beques 

continuaran rebran una prestació substitutiva, amb la distribució de targetes-moneder, a través 

dels consells comarcals i serveis socials de base. 

Pel que fa a aquells casos d’infecció per coronavirus que puguin afectar la vostra comunitat 

educativa, sigueu prudents en la gestió de la informació. Informeu-ne a la inspecció, però no 

n’informeu a les famílies: cal mantenir la calma i no alarmar la gent. Si es donés el cas, el 

Departament de Salut ja ens en donaran les directrius pertinents. 

Ens mantenim en contacte. Gràcies. 
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