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Viladecans, 9 de març de 2020.
 
Atenció a l’alumnat en pràctiques del cicle Atenció a Persones amb Dependència (APD).
 
Segons el comunicat que va emetre el Departament d’Educació el 
 
 D’acord amb la fase actual de contenció de la infecció per coronavirus SARS
finalitat de facilitar l’activitat assistencial dels professionals sanitaris dels centres 
sanitaris i en coordinació amb el Departament de Salut, 
instituts de formació professional inicial que imparteixen títols de grau mig o de grau 
superior d’àmbit sanitari a suspendre, fins a nou avís, les pràctiques que els seus estudiants 
realitzen en centres assistencials de
 
Avui ens han comunicat que també afecta als estudiants de la família de Serveis 
socioculturals i a la comunitat que
aquest motiu ens hem vist obligats a suspendre la formac
nova orde.  
 
 Estem en contacte, moltes gràcies i disculpeu les molèsties ocasionades.
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Viladecans, 9 de març de 2020. 

Atenció a l’alumnat en pràctiques del cicle Atenció a Persones amb Dependència (APD).

Segons el comunicat que va emetre el Departament d’Educació el divendres passat:

D’acord amb la fase actual de contenció de la infecció per coronavirus SARS
finalitat de facilitar l’activitat assistencial dels professionals sanitaris dels centres 

i en coordinació amb el Departament de Salut, el Departament d’Educació insta als 
instituts de formació professional inicial que imparteixen títols de grau mig o de grau 
superior d’àmbit sanitari a suspendre, fins a nou avís, les pràctiques que els seus estudiants 
realitzen en centres assistencials del sistema sanitari català. 

Avui ens han comunicat que també afecta als estudiants de la família de Serveis 
socioculturals i a la comunitat que  realitzen les pràctiques en centres assistencials.
aquest motiu ens hem vist obligats a suspendre la formació als centres (FCT i DUAL) fins a 

Estem en contacte, moltes gràcies i disculpeu les molèsties ocasionades.  

 

Atenció a l’alumnat en pràctiques del cicle Atenció a Persones amb Dependència (APD). 

divendres passat: 

D’acord amb la fase actual de contenció de la infecció per coronavirus SARS-CoV-2, amb la 
finalitat de facilitar l’activitat assistencial dels professionals sanitaris dels centres 

el Departament d’Educació insta als 
instituts de formació professional inicial que imparteixen títols de grau mig o de grau 
superior d’àmbit sanitari a suspendre, fins a nou avís, les pràctiques que els seus estudiants 

Avui ens han comunicat que també afecta als estudiants de la família de Serveis 
realitzen les pràctiques en centres assistencials. Per 

ió als centres (FCT i DUAL) fins a 

 


