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Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, Esther Niubó Cidoncha, diputada del
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que establei
xen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta
de resolució sobre la posada a disposició d'equipament informàtic,
connectivitat i formació digital per garantir la continuïtat educativa,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d'Educació, amb el text se
güent:

Exposició de motius

La Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, per la qual es prorroguen i es
modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de la Covid-19 al territori de Catalunya estableix que
els centres educatius han de reduir l'assistència presencial de l'alumnat
d'estudis postobligatoris.
El mateix dia 29 d'octubre de 2020, el Departament d'Educació comunicava als
centres educatius que imparteixen cicles formatius i batxillerat que havien de
tendir a reduir la presencialitat. Després d'uns dies de certa confusió, es con
cretava que aquests centres havien d'establir una nova planificació que garan
tís, com a mínim, un 50% de la presencialitat de l'alumnat. D'aquesta manera,
s'assumia que l'alumnat i el professorat en aquesta etapa passaria a un. règim
d'ensenyament condicionat per la no presencialitat al centre educatiu, per la
disposició 0 no d'equipament informàtic, de connectivitat i de capacitació digi
tal.
No obstant, el Govern de la Generalitat reconeixia públicament que no podia
posar a disposició de l'alumnat el conjunt dels dispositius anunciats a través
del Pla Digital fins a finals del prinier trimestre del curs 2020-21, tornant així a
posar en risc la garantia del dret a l'educació en condicions d'equitat i la conti
nuïtat educativa en una etapa especialment complicada i en un context d'una
elevadíssima taxa d'abandonament escolar prematur a Catalunya.
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Aquesta situado se sumava a la viscuda en el curs escolar anterior, arran del
tancament de centres educatius derivat del confinament provocat per la crisi
.sanitària de la COVID-19, queja havia posat de manifest la incapacitat del Go
vern de la Generalitat, o la manca de voluntat política real, per abordar la bret' xa digital per tal d'assegurar l'accés a l'educació en condicions d'equitat. De
fet, i segons dades del propi Departament d'Educació, a Catalunya van regis
trar al seu dia 55.000 famílies que necessitarien algun tipus de dispositiu i
connexió a la xarxa per poder mantenir un vincle amb el seu centre educatiu o
tutor/a, i continuar amb els curs escolar de manera virtual, dels quals el De
partament només va arribar a 22.000 gairebé a les acaballes del curs, si bé els
governs d'altres comunitats autònomes havien aconseguit lliurar aquest equi
pament de manera suficient abans d'acabar el segon trimestre del curs anteri
or. Igualment, diversos estudis han conclòs que un terç dels infants i joves
d'aquest país no van seguir l'ensenyament a distància durant el confinament, i
que el 40% de les famílies van admetre manca de preparació per ajudar els
seus fills i filles en les tasques escolars en aquest context.
Paral·lelament, en els darrers mesos no hi hagut una oferta mass iva de forma
ció adreçada específicament a reforçar la capacitació digital del conjunt dels
docents per abordar amb més recursos pedagògics períodes de confinaments
0 quarantenes durant aquest curs extraordinari, ni tampoc s'han posat en fun
cionament les infraestructures necessàries per assegurar la connectivitat de
tots els centres educatius de Catalunya.
Al mes d'agost, el Departament d'Educació va adjudicar sense publicitat, i amb
tramitació
d'urgència
('https://contractaciopublica.aencat.cat/ecofin oscp/Applava/es ES/notíce.psc
p?reqCode=viewCn&idDoc=66712808&lawTvDe=) un contracte a una empresa
per valor de més de 120 M d'€, però al mes de novembre encara no tenim co
neixement que s'hagi iniciat el lliurament d'aquests dispositius.
En definitiva, es poden comprendre les raons sanitàries que condueixen a de
cidir una reducció del règim de presencialitat en determinades etapes educati
ves, però cal ser exigents en la demanda de provisió d'equipaments, connecti
vitat i formació per assegurar que totes i tots els joves afectats, i el
professorat, puguin continuar el curs amb les millors condicions possibles, en
condicions d'equitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar pre
senta la següent:
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El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Posar a disposició del conjunt de l'alumnat de cicles formatius, batxille
rat i ESO, l'equipament informàtic i connectivitat necessaris per poder
continuar el seu procés d'aprenentatge en règim de semrpresenclalitat o
períodes de quarantena o aïllament, de manera immediata.
2. Posar a disposició del professorat de cicles formatius, batxillerat i ESO,
l'equipament informàtic I connectivitat necessaris per poder desenvolu
par la seva tasca pedagògica en règim de semipresencialitat de
l'alumnat i dels centres educatius, o períodes de quarantena o aïlla
ment, de manera immediata.
3. Ampliar i intensificar la oferta gratuïta de formació permanent al profes
sorat per reforçar la seva capacitació digital per tal que tots i totes les
docents tinguin competències digitals suficients per afrontar l'actual si
tuació i puguem superar aquest repte com a societat, i reforçar també la
capacitat digital dels centres educatius amb plataformes digitals de re^
cursos, materials i didàctica virtual.
4. Posar a disposició de l'alumnat mancat de connectivitat o equipament
informàtic, des de l'etapa d'infantil fins a l'inici de la secundària, el ma
terial necessari per poder continuar el seu procés d'aprenentatge en
episodis de quarantena o nous confinaments durant aquest curs escolar,
de manera immediata.
5. Destinar els recursos necessaris per garantir que els centres educatius
tinguin la connectivitat, les infraestructures i l'equipament digital ade
quats per garantir el correcte desenvolupament de l'educació online.

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2020

Ferran Pedret i Santos
Portaveu adjunt d®'

Esther Niubó Cidoncha
r-n nc/~
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