COMUNICAT COVID 19
1. Informació, recomanacions i mesures sanitàries
Atès que l’evolució de la crisi ocasionada per la COVID-19, causada pel coronavirus
SARS-CoV-2, avança a un ritme ràpid i imprevisible, com queda palès amb l’elevat
increment de les xifres de contagi en els països de l’entorn i el fet que l’Organització
Mundial de la Salut l’hagi qualificat com a pandèmia, obliga a extremar les mesures
de prevenció i control.
Aquestes mesures excepcionals i transitòries adreçades a evitar més contagis i un
possible col·lapse del sistema sanitari, que s’adopten des de la responsabilitat, la
determinació i la fermesa, parteixen del principi de coresponsabilitat i requereixen
esforços de tots i totes per superar la situació excepcional en què es troba el país.
A tal efecte, el Govern aprova en les sessions de l’11, 13, 14 i 15 de març 2020 un
llistat de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel
coronavirus SARS-CoV-2 i que, en l’àmbit educatiu es concreta en el tancament de
tots els centres educatius, tant públics com privats. (article 4 del Decret del
13/03/2020)
Per a informació general sobre la COVID-19, cal adreçar-se al telèfon 188 (+376
301188 en cas de trucar des de l’estranger)
El telèfon 116, per a persones amb simptomatologia del virus i que provinguin de
zones de risc o hagin estat en contacte amb un cas confirmat.
Per preguntes exclusivament d’educació, cal adreçar-se al telf. +376 743300 en
horari de 9.00h a 14.00h.
També es podran enviar preguntes al correu electrònic: infoeducacio@educand.ad
Podeu trobar més informació a:
https://www.salut.ad/temes-de-salut/coronavirus
https://www.govern.ad/coronavirus
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Decrets relacionats amb el COVID-19
Decret del 15-3-2020 pel qual s’estableix la restricció en la venda de begudes
alcohòliques, tabac i productes derivats.
Decret del 14-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per a la
situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
Decret del 13-3-2020 de modificació del Decret de l’11-3-2020 d’establiment de
mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou
coronavirus SARS-CoV-2.
Decret de l’11-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per la situació
d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.

2. Situació actual de l’Educació a Andorra
El Decret del 13-03-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per a
la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 estableix en
el seu article 4 el tancament de tots els centres educatius, tant públics com privats a
partir del dilluns 16 de març 2020 i fins a nova ordre.
El Decret del 14-03-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la
situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 limita en el seu
article 1 els serveis d’atenció al públic dependents de l’Administració General a
aquells que siguin estrictament essencials, fet pel qual tots els tràmits que no siguin
urgents s’hauran de posposar fins a la fi d’aquestes mesures.
Durant el període de vigència d’aquestes mesures excepcionals el personal de
l’Administració general pot ser requerit per situacions d’emergència per realitzar
tasques i activitats diferents de les habituals del seu lloc de treball.

3. Implicacions del tancament de les escoles
● Quina activitat acadèmica ha d’assegurar-se amb les escoles
tancades?
Estem vivint una situació excepcional i és la primera vegada que el país passa per una
situació que ens obliga a tancar les escoles i a repensar la modalitat d’intervenció
educativa.
L’ensenyament a distància és una altra manera de treballar a la que tenim
normalment i ha de permetre mantenir la relació entre docents i alumnes per
assegurar, al màxim possible, la continuïtat dels aprenentatges i també fomentarà
una altra relació entre pares i fills i entre pares i docents.
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Els docents asseguraran l’activitat acadèmica i el seguiment pedagògic dels alumnes
a través de les eines digitals disponibles.
● Puc accedir al centre escolar per recollir material
Seguint les recomanacions del ministeri de Salut hem d’evitar al màxim els
desplaçaments i el contacte entre persones i només es pot anar a recollir el material
quan sigui estrictament imprescindible.
Sempre que tingueu el contacte directe d’un membre de l’escola el podeu fer servir
i si no podeu trucar al + 376 743300 , al correu electrònic:
infoeducacio@educand.ad
● Es mantenen les reunions que tenia acordades amb el centre?
Sempre que es pugui s’ajornaran. Si són casos que cal tenir comunicació immediata
es prioritzarà que es realitzi per via telefònica i en casos excepcionals que calgui
mantenir la reunió es pactarà prèviament l’hora de la cita respectant les consignes
de protecció del Ministeri de Salut.
● Es manté el calendari previst per a les inscripcions per al curs 20202021?
La inscripció per al curs 2020-2021 no es considera un tràmit urgent, per tant, s’ajorna
i més endavant s’informarà del nou calendari. Tot i així els pares o tutors poden enviar
un correu electrònic a les escoles per fer la demanda d’inscripció.
● Com afecta l’aturada a les escoles per a les inscripcions a
l’ensenyament superior?
De moment es mantenen els calendaris establerts per a la inscripció a l’ensenyament
superior. Mantindrem informats els centres de les possibles modificacions dels
calendaris d’inscripció.
● Les reunions de docents es mantenen?
Els docents han de fer les seves reunions telemàticament.
● Quan s’obriran les escoles?
Les escoles podran reobrir quan així ho indiquin les autoritats sanitàries.
● Es mantenen els viatges escolars previstos en la planificació de cada
escola?
Difícilment els viatges que s’havien de realitzar aquests dies es podran reprogramar.
Els viatges previstos per als propers mesos, es decidirà si s’anul·len en funció de
l’evolució de la pandèmia i l’organització del centre.
● Es retornaran els diners pagats per a viatges que no es faran?
Sí, els responsables de l’organització dels viatges han d’establir les modalitats
d’aquest retorn.
● Cal pagar el menjador escolar durant el període de tancament no
previst dels centres?
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S‘està treballant amb les entitats gestores del menjador escolar per evitar el
pagament.
● Si tinc beca per a menjador la puc percebre directament durant el
període d’obligat tancament?
S’està treballant per permetre que aquests diners siguin traspassats des de l’entitat
gestora del menjador cap a les famílies.
● Si vull posar-me en contacte amb l’escola com ho puc fer?
Sempre que tingueu el contacte directe d’un membre de l’escola el podeu fer servir
i si no podeu trucar al + 376 743300 , al correu electrònic:
infoeducacio@educand.ad.
● Si tenia llogat el material per realitzar l’activitat d’esquí escolar,
quan l’hauré de retornar?
El material es retornarà quan s’obrin els comerços corresponents.

4. Seguiment pedagògic
● Com afecta el tancament dels centres al seguiment del programa
educatiu dels alumnes?
Pel que fa a la segona ensenyança, batxillerat i formació professional, les escoles
organitzaran l’activitat lectiva amb els alumnes fent ús de les eines informàtiques que
ja utilitzen habitualment i seguint un calendari acordat amb l’equip educatiu de cada
centre.
O bé a la pàgina web de cada escola de maternal i primera ensenyança, es facilitaran
activitats per als alumnes, o bé s’enviarà per correu electrònic.
Es farà ús dels correus electrònics per a les comunicacions i per donar les indicacions
escaients.
● Puc posar-me en contacte amb els docents dels meus fills?
Si no teniu el correu electrònic del docent, podeu fer arribar les vostres demandes al
correu infoeducacio@educand.ad.
● Com puc acompanyar els meus fills en els seus estudis?
A primera ensenyança rebreu consignes de la mateixa escola, ja sigui per correu
electrònic o a la pàgina web del centre.
A segona ensenyança, batxillerat i formació professional, els vostres fills tenen tota
la informació i l’han de compartir amb vosaltres.
● Es mantenen les pràctiques d’alumnes a les empreses?
Se suspenen les practiques d’alumnes a les empreses fins a un canvi de la situació
sanitària.
● Es manté el calendari de proves oficials?
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Els calendaris de les diferents proves oficials es redefiniran en funció de la data d’inici
de l’activitat ordinària.
La comunicació dels resultats del graduat per a candidats lliures també queda
ajornada fins a la convocatòria de la Junta d’Avaluació.
● Es mantenen les valoracions psicopedagògiques dels alumnes del
programa PROGRÉS?
Les valoracions psicopedagògiques dels alumnes queden ajornades. S’informarà
directament a les famílies de la nova data.

5. Suport per a l’ensenyament a distància
● Quins mitjans es posen a disposició de docents i alumnes per al
seguiment en línia dels seus estudis?
Tots els centres escolars públics d’Andorra disposen d’un ventall d’eines basades en
el núvol per a la implantació d’estudis a distància.
A més, les direccions de centre han rebut un document amb un recull de totes
aquestes eines i els seus usos.
● Què puc fer si no disposo a casa de material o connectivitat
necessaris per a seguir els estudis de forma no presencial?
Les escoles i el ministeri disposen de material informàtic que poden prestar a les
famílies que el necessitin.
Les sol·licituds s’han de fer arribar a la direcció del centre, per mitjà d’aquest
formulari, o trucant al 743300.
Per als casos en què no es disposi de connectivitat a Internet s’ha d’indicar en la
sol·licitud.

6. Altres informacions d’interès

● Estem treballant en un document de com puc explicar al meus fills
petits la situació que estem vivint i ben aviat estarà disponible a la
web del ministeri d’Educació
● Per mantenir-vos informats sobre aquestes i altres qüestions podeu
consultar https://www.govern.ad/coronavirus.

Sant Julià de Lòria, dilluns 16 de març de 2020
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