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Mascareta, distància i termòmetres:
les instruccions d'Educació per a
l'inici de curs
El conseller d'Educació, Josep Bargalló, reivindica l'escola com el lloc "més segur"
per als infants fora de casa

Bargalló, en roda de premsa | Departament d'Educació

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha insistit que l'escola serà el lloc "més segur" per als
infants fora de casa seva quan comenci el curs el 14 de setembre. Bargalló ha defensat que s'han
pres mesures per garantir la seguretat, la prevenció, la traçabilitat. El control i el seguiment i ha
posat l'accent en l'ús de mascaretes, la distància de seguretat, la higiene de mans, el control de
temperatura i la ventilació dels espais.
"Podem fer que sigui un curs millor. De les dificultats en podem fer avenços significatius", ha
assegurat el conseller. Bargalló també ha reivindicat que la Generalitat va dictar les primeres
instruccions per a l'inici de curs el 3 de juliol. "Molt abans que altres administracions de l'Estat i
Europa", ha dit.
L'ús de mascareta serà obligatori sempre per a totes les persones que treballin i estudiïn als
centres de secundària, batxillerat, formació professional i formació d'adults. En el cas d'infantil i
primària la mascareta s'haurà de fer servir a les aules sempre que la situació epidemiològica del
territori on estigui el centre ho requereixi.
El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha situat com a "mesura clau" els grups de convivència
estable. Ha explicat que es farà un cribratge poblacional des de la tercera setmana de setembre
prioritzant les escoles on hi hagi casos. Aquesta qüestió es detallarà demà en una compareixença
conjunta amb Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Bargalló ha remarcat que les reunions han de
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ser telemàtiques.
"L'evolució de la pandèmia i de la situació sanitària farà que en cada moment es vagi ajustant i
matisant les mesures. Serà un curs de constant adaptació", ha explicat el titular d'Educació.
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