
Benvolguda directora, 
Benvolgut director, 
  
Bon dia, Girona! 
  
En tal data com avui de l’any 1953 es va fer cim a l’Everest  per primera vegada. L’home 
havia assolit la muntanya més alta del món. El neozelandès Edmund Hillary i el 
sherpa Tenzing Norgay ho van aconseguir. L’expedició capitanejada pel britànic John 
Hunt va arribar al seu objectiu. Sempre quedarà el dubte de si George L. Mallory i 
Andrew Irvine hi havien arribat el 1924, ja que van desaparèixer molt a prop del cim. El 
1999 es va trobar el cos del primer. 
  
Els EPI ja són a cada Servei Educatiu i en alguns casos ja s’han repartit tots. Avui 
divendres ho tindrà tothom a tots els centres. 
  
Avui el DOGC publica: 
  

•         ORDRE EDU/67/2020, de 26 de maig, del procediment d'implantació dels 
ensenyaments de primer cicle d'educació infantil a les escoles rurals. 

  

•         RESOLUCIÓ EDU/1130/2020, de 19 de maig, del procediment de 
preinscripció i matrícula a l'Institut Obert de Catalunya per al curs 2020-2021. 

  
I així mateix al Portal de Centre hi apareixen: 
  

•         Les instruccions específiques per a l’organització de l’obertura de les 
UEC i les UEC-PNO per a la prestació de servei d’actuacions puntuals en el 
context del desplegament del Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 de 
desescalada en la finalització del curs 2019-2020 i per a l’organització i 
funcionament dels centres i els estudis del curs 2020-2021, aprovat pel 
PROCICAT en data 20 de maig de 2020. 

  

•         Instrucció 2/2020, de 28 de maig, sobre reincorporació progressiva 
als centres educatius d'aplicació al personal docent al servei 
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del 
coronavirus SARS-CoV-2. 

  

•         El pla personalitzat d'estiu per a l’alumnat. 

  
Encara que a les instruccions que us vàrem enviar consta que cal aportar 
obligatòriament el carnet de vacunacions, la Conselleria de Salut ens ha comunicat 
verbalment que és recomanable i no obligatori. Actueu amb tot el sentit comú que calgui. 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Instruccio-obertura-centres-juny.pdf
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Recordo que l’obertura de centres serà el proper dilluns dia 1 de juny segons es va 
comunicar. Només en les poblacions on sigui festiu –festivitat local o de lliure disposició- 
s’obriran els centres el dimarts dia 2 de juny. I ho recordo perquè considero de vital 
importància la nostra actuació, tant des dels Serveis Territorials com des de les 
direccions com des dels docents. Som un servei públic i com a tal ens devem a  les 
necessitats dels ciutadans. Evidentment, en primer lloc, des del camp educatiu, però 
també des d’un punt de vista afectiu com d’acompanyament i també de suport a les 
famílies en l’àmbit de la conciliació. Hem de ser al costat de la gent i hem de ser solidaris 
fins on calgui. Molta gent comença a patir la fuetejada econòmica d’aquesta situació 
d’emergència que vivim; nosaltres, afortunadament, no. Així, doncs, és tan important 
complir en el nostre àmbit educatiu com en d’altres que el complementen i li donen sentit. 
No podem separar les coses. O estem amb els més necessitats de la nostra societat, 
els més fràgils, els més febles, o no hi estem. I penso, personalment, que hi hem de ser. 
Educativament, perquè és la nostra tasca professional, però també en tots els altres 
aspectes que ja he comentat. No dubto que aquests dinou dies de juny sereu tots al peu 
del canó a cada moment i amb tota la intensitat que calgui. No en dubto. Aquest és el 
nostre Everest que ens toca ara. 
  
Tal com us vaig dient, us demano que feu arribar aquest comunicat diari a tots 
els  docents, al Personal d’Administració i Serveis i al Personal d’Atenció Educativa. 
  
Seguim insistint que qualsevol incidència s’ha de vehicular a través de l’inspector/a del 
vostre centre, que la traslladarà segons convingui. En el cas dels Serveis Educatius ho 
fareu a través del vostre Coordinador. No dubteu a fer qualsevol consulta. 
  
Utilitzeu el Portal de Centre i la XTEC com a eines habituals de consulta i informació. El 
Portal de Centre és on s’anuncien les informacions oficials. 
  
No oblideu estar pendents del correu electrònic del centre. 
  
Gràcies per la vostra col·laboració, la vostra bona feina, la predisposició i comprensió 
en aquesta situació en què ens trobem i feu-la extensiva a tots els docents, al Personal 
d’Administració i Serveis, al Personal d’Atenció Educativa i a les famílies. 
  
Ens necessitem tots i entre tots ho farem tot i ens en sortirem. En aquests moments 
difícils és tan important l’escalf humà com la feina del dia a dia. 
  
Amb el desig que tothom estigui bé de salut, fins dilluns. Bon cap de setmana! 

Martí Fonalleras i Darnaculleta 
Director dels Serveis Territorials d’Educació a Girona 
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Aquest missatge s’adreça exclusivament a la persona destinatària i pot contenir informació 
privilegiada o confidencial. Si no sou la persona destinatària indicada, us recordem que la 
utilització, divulgació i/o còpia sense autorització està prohibida en virtut de la legislació vigent. Si 
heu rebut aquest missatge per error, us agrairem que ens ho feu saber immediatament per 
aquesta via i que el destruïu. 
  
Abans d’imprimir aquest missatge, assegureu-vos que és realment necessari. 
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