El Govern tanca a partir de demà tots els centres
educatius de Catalunya
La mesura s’ha pres en el marc del Pla d’Actuació del Procicat per malalties
emergents

El Govern de la Generalitat ha decidit tancar a partir de demà tots els centres
educatius de Catalunya, en coordinació amb el Departament de Salut i en el marc del
Pla d’Actuació del Procicat per emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial d’alt risc. Ho fa com a mesura de contenció i per evitar la
propagació del coronavirus. La mesura afectarà a tots els centres de Catalunya, siguin
de titularitat pública, privada concertada, privada o de qualsevol altra titularitat, i a les
diferents etapes educatives.
El conseller d’Educació, Josep Bargalló, trametrà avui un document informatiu a tots
els centres en què es concretarà l’acord del cessament de l’activitat lectiva i el
tancament dels centres a partir de demà, dia 13 de març, fins al divendres 27 de març,
ambdós inclosos.
Pel que fa a Tarragona, el director dels Serveis Territorials d’Educació, Jean-Marc
Segarra, ha convocat als directors/es dels centres educatius a una reunió informativa
en format videoconferència, sobre protocols relacionats amb el coronavirus.

Aquest fet implicarà la suspensió de l’activitat en un total de 5.492 centres:


Llars d’infants



Escoles d’educació infantil i primària



Instituts d’ESO, batxillerat i formació professional



Escoles d’Art i Disseny



Escoles d’Adults



Escoles Oficials d’Idiomes



Centres d’educació especial



Escoles professionals



Escoles de música



Escoles de dansa



Conservatoris



Centres de títols propis



Centres d’ensenyaments artístics superiors

NOMBRE DE CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA
Total

Públics
titularitat del
Departament

5.492

2553

Públics de
l’Administració
local

Públics d’altres Privats
titularitats
concertats

Privats no
concertats

1.232

54

954

699

Aquesta mesura afecta a un total de 1,565.478 alumnes dels diferents ensenyaments,
repartits de la següent manera:


Educació infantil de primer i segon cicle: 79.948 alumnes i 213.352 alumnes
respectivament



Educació primària: 479.958 alumnes



Educació secundària obligatòria: 331.681 alumnes



cicles de formació professional: 126.994 alumnes



batxillerat: 94.437 alumnes



cicles d’arts plàstiques i disseny: 5.103 alumnes



ensenyaments de música: 70.122 alumnes



ensenyaments de dansa: 9.717 alumnes



art dramàtic: 454 alumnes



ensenyaments superiors de disseny: 2.398 alumnes



conservació i restauració de béns: 140 alumnes



ensenyaments esportius: 2.052 alumnes



escoles oficials d’idiomes: 43.000 alumnes



formació d’adults: 66.738 alumnes



ensenyaments a distància: 39.384 alumnes

La mesura afecta també els Serveis Educatius i a les seves activitats.

