Al BOE del passat 23 de maig, es va publicar l'Ordre SND/440/2020, de 23 de maig,
per la qual es modifiquen diverses ordres per a una millor gestió de la crisi sanitària
ocasionada pel COVID-19 en aplicació del Pla per a la transició cap a una nova
normalitat, en la qual es regula les activitats d'educació i formació:
En concret, en l'Article cinquè de la citada Ordre, en el qual es modifica l'Ordre
SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions
d'àmbit nacional establertes després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació
de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat, s'estableix literalment:
“Article 49. Mesures de flexibilització a adoptar per les administracions
educatives.
D'acord amb el que es preveu en l'article 7 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig,
les administracions educatives podran disposar la flexibilització de les mesures de
contenció i la represa de les activitats presencials en l'àmbit educatiu no universitari i
de la formació, corresponent-los així mateix l'execució d'aquestes mesures.
Així mateix, les administracions educatives podran decidir mantenir les activitats
educatives a través de les modalitats a distància i «on line», sempre que resulti
possible, i encara que no fos aquesta la modalitat prestacional educativa establerta
com a forma específica d'ensenyament en els centres.

Article 50. Altres activitats educatives o de formació.

1. Els centres educatius i de formació no prevists en l'article anterior, com ara
autoescoles o acadèmies, podran disposar la represa de la seva activitat
presencial, sempre que no se superi un terç del seu aforament. Així mateix,
hauran de prioritzar, sempre que sigui possible, les modalitats de formació a
distància i “en línia”.
2. Seran aplicable les mesures d'higiene i prevenció previstes per als establiments
i locals comercials de caràcter minorista en l'article 13.

3. Els
centres

educatius i de formació hauran de posar a la disposició del públic, i en tot cas
en l'entrada del centre, dispensadors de gels hidroalcohólicos o desinfectants
amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, que hauran
d'estar sempre en condicions d'ús.
4. Al cas de les classes pràctiques de conducció serà obligatori l'ús de màscares
en el vehicle de pràctiques, tant pel professor o professora com per l'alumne o
alumna.
Així mateix, s'haurà de netejar i desinfectar el vehicle de pràctiques abans i
després del seu ús per cada alumne o alumna, prestant especial atenció als
elements d'ús comú i el comandament del vehicle, així com dur a terme la seva
ventilació posterior conforme al que es preveu en l'article 6.”.

