
 

 

La Conferència de Deganes i Degans d'Educació es posa a la disposició de la 

comunitat educativa i coordina una estratègia conjunta per garantir la continuïtat 

dels processos formatius en tots els centres de l’Estat 

 

En aquests moments certament difícils, la Conferència de Deganes i Degans d'Educació 

volem fer una crida especial a la nostra comunitat universitària, al professorat i a l’alumnat 

de les nostres facultats. A les titulacions vinculades en Ciències de l'Educació som 

conscients de la vulnerabilitat de determinats col·lectius (la gent gran, els infants, les 

persones en situació de desavantatge socioeconòmic i/o familiar). 

 

Que els centres educatius romanguin tancats durant un temps no minva gens el nostre 

compromís amb l'educació ni la disponibilitat de la comunitat educativa per ajudar en tot 

quant ens demanin. Així doncs, fem una crida a tots els col·lectius perquè compleixin 

escrupolosament les instruccions de les autoritats sanitàries de quedar a casa. No són 

únicament precaucions que ens beneficien personalment, sinó que, a més, tenim 

l'obligació de seguir-les des de la nostra responsabilitat social com a ciutadans i com a 

professionals de l’educació. 

 

La Conferència de Deganes i Degans d'Educació, reunida d'urgència avui mateix a través 

de la seu permanent, ha acordat d’establir una dinàmica de treball coordinat i cooperatiu 

per garantir la continuïtat dels processos formatius en tots els centres i compartir tots els 

recursos que permetin, en la mesura que sigui possible, adquirir les competències 

professionals dels estudiants dels títols d'Educació mentre continuï l'estat d'alarma i la 

supressió de la docència presencial. 

 

Les facultats amb títols en Educació demostren que tenen capacitat d'adaptar-se a les 

circumstàncies sobrevingudes: dissenyen i posen en pràctica plans de contingència fent 

adaptacions de les programacions de les matèries i flexibilitzant les metodologies per fer 

front a aquesta situació excepcional. Consideram que ni les matèries ni el curs no han 

acabat i tots junts superarem aquesta situació de manera exitosa. 

 

La dificultat més gran a la qual hem de fer front és el pràcticum, les pràctiques que 

obligatòriament tots els estudiants dels graus en Educació Infantil, en Educació Primària, 

en Pedagogia i Educació Social, així com els del Màster de Formació del Professorat han 

de fer en els centres educatius no universitaris. La Conferència, en coordinació amb la 

CRUE i altres conferències de titulacions amb pràctiques, tractarem de donar resposta i 

formular propostes en funció del desenvolupament dels esdeveniments. 

 

Davant aquesta realitat, la prioritat de la Conferència de Deganes i Degans d'Educació és 

acompanyar l’alumnat, fer-li costat i transmetre-li tranquil·litat: superarem aquesta situació 

amb èxit. TOTS amb TOTS i per l'EDUCACIÓ. Mentrestant, estam plenament disponibles 

per a tots aquells col·lectius i agents educatius que puguin necessitar la nostra ajuda. 


