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Benvolgudes 
Benvolguts, 
 
Recordem l’anunci del 13 de març: 
 
D’acord amb el Reial Decret 463/2020 aprovat pel Govern espanyol pel qual es 
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per 
la COVID-19, l’EAD Sant Cugat ha suprimit l’activitat presencial per garantir la 
seguretat de les persones i les instal·lacions del centre des del divendres 13 de març. 

Sens dubte, la COVID-19 ha capgirat les nostres vides i ens ha fet adoptar diverses 
mesures amb el doble objectiu de garantir la salut de les nostres treballadores/ors i 
alumnat i facilitar la continuïtat de l'aprenentatge. 

En aquest sentit l’equip directiu i el professorat segueixen treballant donant servei i 
acompanyament en línia i per telèfon a tot l’alumnat, així com la secretaria 
administrativa fa atenció al públic al número 687565778 de dilluns a divendres de 10 a 
13h.  

Treballem per mantenir l’Escola viva i connectada, en aquest sentit hem creat l’Espai 
del confinament a la web on hi trobareu mesures i accions a la COVID-19 actualitzades 
així com diversos recursos que us poden ser d’utilitat. Consulteu-ho! 

Anirem informant del desconfinament gradual que adopti el govern per els centres 
educatius en aquest espai i també enviant les circulars per correu electrònic.  

• Darreres informacions: 

El 28 d’abril, el govern d’Espanya va publicar el “Plan para la transcición hacia una 
nueva normalidad” amb unes mesures per a fer efectiu el desconfinament gradual. Cal 
remarcar que són mesures orientatives i que dependrà de l’evolució de la pandèmia. 
En aquest document es diu que els centres educatius, en la fase II, poden obrir els 
espais als cursos de final de cicle: 2n curs de grau mitjà i superior, en grups de 7-8 
persones i amb totes les mesures estimades de protecció (mascaretes, guants, 
distància de seguretat, etc). 

El Departament d’Educació, al seu torn, ha comunicat que el curs presencial es dóna 
per finalitzat. El conseller Josep Bargalló indica que l’avaluació ha de basar-se en el 
que s’hagi fet de manera presencial abans del 13 de març, que totes les activitats 
docents que s’hagin fet a partir del 13 de març i fins a final de curs es valoraran de 
manera positiva, com un acompanyament de l’alumnat per part dels centres. 
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• Plantejament de la docència: 

Pel que fa als 1ers cursos de grau superior i mitjà es reforçarà el curs 2020-21 amb 
continguts que no s’hagin pogut donar degut al confinament. Aquest mes de maig es 
continuarà fent docència no presencial que comptarà positivament a la nota final. 

Pels 2ns cursos de grau superior i mitjà que promocionen aquest any, s’han 
flexibilitzat i adequat els continguts de les Unitats Formatives en curs orientant-les al 
Projecte Integrat i a l’Obra Final, ja que aquesta UF és la que engloba totes les 
competències professionals, socials i personals del cicle. 

Els tutors/es de cada cicle han incrementat la comunicació amb el seu grup d’alumnes 
per tal d’acompanyar i detectar problemes alhora de seguir l’activitat docent a 
distància. També hem comptat amb l’assessorament de la psicòloga que recomana 
una sèrie de recursos a l’Espai de confinament de la web. Els tutors/es de Projecte 
Integrat i Obra Final estan fent el seguiment de tots els grups, i les FCT (pràctiques) 
segueixen endavant. 

• Erasmus 

La Paula Duarte, alumna de 2n de Gràfica Impresa, va retornar a Toulouse degut a la 
pandèmia, i està seguint el curs a distància. Actualment estem tramitant la renovació 
de la carta ECHE Erasmus per al projecte 2020-2026 que ha de continuar permetent 
mobilitats de pràctiques i d’estudis, tant per alumnat com per professorat i PAS. Degut 
a la Covid19, s’han posposat alguns terminis de mobilitats, la qual cosa ens dóna una 
mica més de marge. 

• Suport informàtic 

Després de Setmana Santa vam passar una enquesta a tot l’alumnat per saber quines 
mancances hi havia en recursos digitals. Vam establir que els alumnes de 2n curs eren 
els qui havíem de prioritzar ja que promocionen aquest any, i vam portar 12 
ordinadors iMac a casa d’aquests alumnes. En aquesta línia, l’EAD també ha deixat la 
seva impressora 3D al FabLab de Sant Cugat per poder tirar endavant la impressió de 
material de protecció per al personal sanitari de la Mútua de Terrassa. 

• Off Creatus  

A més a més, donat que ja teníem lligades unes xerrades amb professionals externs, 
les hem replantejat en format no presencial per aquest mes de maig, així doncs podreu 
aprofitar aquesta activitat especial de l’Off Creatus.  

• Organització del centre 

S’han fet reunions de professorat, de la direcció amb Ajuntament i Departament, 
d’equip directiu, de secretaria acadèmica amb secretaria administrativa, coordinacions 
de pràctiques amb els Serveis Territorials del Vallès, entre altres per mantenir 
organitzat el centre. 
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• Calendari escolar 

El calendari lectiu es manté i el curs finalitzarà el 19 de juny. Els Projectes Integrats i 
l’Obra Final tindran la segona convocatòria al mes de setembre, tal i com ja estava 
previst.  

• Processos administratius: 

Els processos administratius continuen aturats des de la declaració de l’estat 
d’alarma. Això fa que no se sàpiga quan es podrà fer la preinscripció als centres i la 
matrícula, així com tampoc les dates de les proves d’accés als cicles i la seva 
preinscripció que va quedar aturada a la 1a setmana del confinament. La Direcció 
General d’Atenció a la Comunitat Educativa està estudiant les vies per poder dur a 
terme aquests tràmits de cara el curs 2020-21. 

• Pagament de les taxes: 

Respecte les taxes que quedaven pendents de cobrar, l’Ajuntament encara no ens ha 
notificat quan ni quina quantitat. De totes formes, desitgem que sigui poc o res el que 
hagueu de pagar, perquè ja veníem d’un curs afectat pel retard en la incorporació del 
professorat. 

Som conscients que no està essent fàcil aquest final de curs i que el curs 2020-21 serà 
diferent. Tanmateix estem aprenent com treballar d’una altra manera, com comunicar-
nos fent servir eines noves, com coresponsabilitzar-nos de la situació que vivim, com 
gestionar el temps i la informació, com fer compatible la vida familiar i la feina, com fer 
cures i ser solidaris amb les persones que han patit la malaltia o estan a primera línia, 
entre altres coses: un màster de crisi sanitària i social vaja. 

Esperem retrobar-vos aviat! 

Salutacions cordials, 

Equip directiu 

 

 

 

 

 

 


