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Com bé sabeu, des del Departament d’Educació estem treballant en tot un seguit de 
mesures que puguin ajudar a compensar els efectes que el tancament dels centres 
educatius ha tingut i tindrà en els nostres infants i joves i en les seves famílies, des de 
tots els àmbits que ens sigui possible cobrir. 
 
Davant la incertesa creada per la situació de crisi sanitària ocasionada per la CoViD-19, 
ens arriben les consultes de moltes famílies sobre aspectes com les quotes o els serveis 
escolars. 
 
Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos que en el cas que afecta les llars 
d’infants de titularitat del Departament d’Educació i, per extensió, els centres d’àmbit rural 
que tenen implantat el primer cicle d’educació infantil a les escoles públiques, procediu 
a comunicar a les famílies que no hauran de fer front als imports corresponents al preu 
públic de l’ensenyament, ni aquells relacionats amb els serveis de menjador i monitoratge 
que no s’hagin pogut oferir en ocasió del tancament dels centres des del dia 13 de març. 
A partir d’aquí ja no es passaran més rebuts fins que no es reprengui el servei amb 
normalitat. 
 
Aquesta situació es pot resoldre cobrant només la part proporcional del mes de març o 
habilitant un mecanisme de retorn, si ja teniu els rebuts passats. També podeu optar per 
regularitzar els pagaments quan torneu a girar rebuts un cop normalitzada la situació. 
Caldrà que considereu de la mateixa manera totes aquelles circumstàncies com les 
bonificacions que afecten de manera particular a algunes famílies. 
 
En breu us comunicarem el procediment que determinarà el Departament per tal que des 
dels centres pugueu fer front a la suspensió en l’execució de contractes que s’ha decretat 
per part del govern i que us pot afectar en àmbits com el monitoratge, el menjador escolar 
i el transport escolar. 
 
Estem vivint moments difícils i complicats. Cuideu-vos molt i si parleu amb els vostres 
equips, doneu-los molts ànims. Moltes gràcies per la vostra feina i col·laboració. 
 
Rebeu una cordial salutació, 
 
 
 
 
Director General de Centres Públics 
Departament d’Educació 
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