
Educació distribueix uns 22.000 
dispositius electrònics entre els 
alumnes per seguir el curs a casa
El departament reparteix també 20.000 línies de connectivitat 
amb una capacitat de 40 GB i 2.000 línies més del Ministeri
El Departament d’Educació 
ha començat aquesta 
setmana a repartir 22.000 
dispositius electrònics 
a alumnes que no en 
disposen, perquè puguin 
seguir el curs des de casa 
durant. L’objectiu és garantir 
que les oportunitats 
d’aprenentatge arribin a tot 
l’alumnat, especialment als 
més vulnerables.

Lleida
ACN
Ahir dimecres es van recollir or-
dinadors a Lleida, Salt (Gironès) i 
Mataró. L’Institut Josep Lladono-
sa de Lleida va lliurar 53 ordina-
dors que tenen al centre a tècnics 
d’Educació per a què els prepa-
rin i els reparteixin a les famílies 
que els necessitin. L’objectiu és 
“no augmentar l’escletxa digital” 
durant el confinament i que tots 
els alumnes tinguin “les mateixes 
oportunitats”, va explicar el direc-
tor del centre, Santi Pubill.

Així, es repartiran durant 
aquestes setmana els dispositius 
que tinguin connectivitat entre els 
100.000 disponibles als centres 
educatius públics. També 1.000 
tauletes facilitades per la Funda-
ció Telefònica i amb la col·labora-
ció de La Caixa, 20.000 línies de 
connectivitat (amb 40GB de da-
des) del Departament d’Educació 
i 2.000 línies de connectivitat per 
a l’alumnat de batxillerat i for-
mació professional del Ministeri. 
Està previst que el número inicial 
de dispositius s’ampliï els propers 
dies amb les aportacions d’ajun-
taments, consells comarcals i en-
titats que ja han posat en marxa 
diverses iniciatives en el mateix 
sentit. Aquesta és per tant, una 
primera onada d’enviaments i, 
a partir de les dades resultants 
d’aquestes iniciatives del món lo-
cal i d’entitats, el Departament es 
plantejarà la necessitat d’una se-
gona onada.

Com ja va fer amb els estudis 
d’infantil, primària, ESO, cicles 
formatius i primer de Batxille-
rat, el Departament ha establert 
també les pautes de qualificació 
per als alumnes de segon de Ba-
txillerat que han d’afrontar en-
guany la Selectivitat.

Igual que en la resta d’eta-
pes, els resultats de la tercera 
avaluació en cap cas  en cap cas 
podran modificar de manera 
negativa l’avaluació dels apre-
nentatges assolits en el període 
de setembre de 2019 a març de 
2020. La tercera avaluació ser-
virà, doncs, o bé per pujar nota 
o bé per fer tasques de recupe-
ració no presencials.

La nota mínima 
de segon de 
Batxillerat serà 
l’assolida fins    
al mes de març
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El conseller d’Educació, Josep 
Bargalló, va afirmar ahir en una 
compareixença telemàtica al 
Parlament que quan reobrin les 
escoles s’haurà de garantir la 
distància social entre alumnes i 
entre aquests i professors. 

El conseller va afegir que això 
obligarà a “mesures diferents” 
per etapes educatives i tipus 
d’ensenyament. Va afirmar que 
desconeixen quan reobriran, ja 
que això depèn de les autori-
tats sanitàries, però va explicar 
que caldrà també fer un proto-
col que concreti mesures de ne-
teja i “descontaminació” prèvia 
a l’obertura i que s’hauran de 
mantenir. A més, s’hauran de 
garantir les mesures d’higiene 
personal a les escoles. Bargalló 
també va concretar que una de 

La reobertura de centres es farà per 
etapes per garantir-ne les distàncies

les hipòtesis és que si s’hagues-
sin d’obrir ara en les condicions 
actuals s’hauria de “triplicar” el 
transport escolar per garantir la 
distància de seguretat.

A més, va alertar que el pro-

per curs “no serà normal” per-
què tant l’alumnat com el pro-
fessorat vindrà “d’una situació 
molt difícil”, amb “més desigual-
tats econòmiques i més famílies 
amb problemes”. 
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Educació preveu iniciar la pre-
inscripció escolar “com a molt 
tard” durant la segona quin-
zena de maig, però caldrà que 
es relaxin les mesures del con-
finament per garantir que les 
famílies que no poden fer el 
tràmit de manera telemàtica ho 
puguin fer presencialment. En 
aquest sentit, Bargalló va insistir 
que si no es pot garantir aques-
ta presencialitat, no s’obrirà la 
preinscripció perquè “seria in-
just i inequitatiu”, i va explicar 
que preparen 6.000 equips de 
protecció per al personal.

La preinscripció 
escolar no es 
programarà fins 
que no pugui ser 
presencial


