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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
RESOLUCIÓ EDU/2208/2020, de 10 de setembre, per la qual s'adapten les mesures del "Pla d'actuació per al
curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia”.
El 3 de juliol de 2020 s'aprova el “Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de
la pandèmia”, per part del Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT, que es comunica al Govern el 7
de juliol de 2020.
Segons s'estableix al Pla d'actuació esmentat les mesures que s'hi determinen són d'aplicació al llarg del curs
escolar, sens perjudici que es puguin adaptar en el marc de l'evolució del context epidemiològic.
D'acord amb les previsions de l'estat de la pandèmia en les properes setmanes a tot el territori català, el 9 de
setembre de 2020, el Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT ha aprovat adaptar diverses mesures
del Pla d'actuació per al curs 2020-2021, molt específicament pel que fa a l'ús de mascaretes en els centres
educatius.
Així mateix, ateses les recomanacions sobre l'ús de mascaretes a les escoles de l'Agència de Salut Pública de
Catalunya, de 10 de setembre de 2020, per tal de garantir la màxima seguretat en l'obertura de les escoles, és
recomanable que els nens majors de 6 anys i els seus tutors, comencin també el curs portant la mascareta
dins dels seus grups de convivència estable escolar.
Per tot el que s'exposa, d'acord amb les decisions adoptades pels òrgans de govern del Pla d'actuació del
PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en el
marc de la legislació sanitària i de salut pública i d'educació,

Resolem:

-1 Adaptar la mesura del “Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia” sobre l'ús de la mascareta que esdevé obligatori a tota l'etapa d'educació primària, també quan
s'està amb el grup de convivència dins de l'aula. Aquesta mesura és susceptible de revisió d'acord amb
l'evolució de la situació epidemiològica.

-2 Disposar que els centres educatius han d'adoptar les mesures aprovades pel Comitè de Direcció del
PROCICAT d'acord amb el “Pla d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la
pandèmia” i les adaptacions que s'estableixin en atenció a l'evolució del context epidemiològic.

-3 Aquesta Resolució produeix els seus efectes des del mateix dia de la seva publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva publicació al DOGC, de
conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa. També pot interposar qualsevol altre recurs que consideri convenient per a la
defensa dels seus interessos.
Així mateix, previ al recurs contenciós administratiu, poden interposar recurs de reposició davant el conseller
d'Educació, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que
disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
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públiques de Catalunya i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels
seus interessos.

Barcelona, 10 de setembre de 2020

Alba Vergés i Bosch
Consellera de Salut

Josep Bargalló Valls
Conseller d'Educació
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