Briefing informatiu amb Esther Niubó
Divendres, 17 d’abril de 2020

OBJECTIU PRIORITARI: COMPENSAR LES DESIGUALTATS EDUCATIVES
El confinament fruit de la crisi sanitària de la COVID-19 i el conseqüent tancament
d'escoles ha afectat especialment la comunitat educativa i posat a prova la capacitat
de resposta del nostre sistema educatiu. Els períodes prolongats de desconnexió
escolar generen una evident pèrdua de coneixements i aprenentatges que agreuja la
bretxa cognitiva entre l’alumnat afavorit i l’alumnat socialment desafavorit.
Sens dubte, aquesta crisi sanitària agreujarà les desigualtats existents de manera
exponencial segons l’entorn i els recursos de les famílies. Creiem, doncs, que s’han
d’atendre més que mai aquestes desigualtats educatives, facilitant a les famílies el
màxim de recursos a l’abast per fer front a una nova realitat i poder garantir l’accés a
l’educació en igualtat d’oportunitats i el decurs del curs escolar, i sobretot afrontar el
repte de l’equitat en l’educació com a política pública fonamental en una societat
progressista.
Cal apostar, doncs, per un model educatiu que garanteixi l’accés universal a una
educació de qualitat en igualtat d’oportunitats, que elimini la bretxa digital i abordi la
segregació educativa de manera immediata, a l’estiu, al proper curs i més enllà.

LES PROPOSTES SOCIALISTES PER COMPENSAR LA BRETXA EDUCATIVA

MESURES IMMEDIATES:
•
•

•

•

Habilitar un canal de TV de la CCMA a emetre continguts educatius per a totes
les etapes de l’educació obligatòria, per compensar la bretxa digital.
Negociar amb les grans operadores de telefonia la gratuïtat de la connexió a
internet, durant el període de temps en què duri el confinament, per a les
famílies vulnerables amb infants i joves a càrrec que no tenen accés a la xarxa
des de la seva llar.
Proveir les famílies vulnerables amb manca de dispositius digitals amb un
ordinador amb connexió, únicament per desenvolupar continguts educatius.
La distribució d’aquests PC la realitzarà personal d’Educació o d’Afers Socials de
la Generalitat.
Assegurar una avaluació que no penalitzi l’alumnat i que es fonamenti en
l’equitat (promoció generalitzada de curs, possibilitat de millora de nota i
repetició només de manera extraordinària)
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MESURES PER A L’ESTIU:
Garantir un accés universal a activitats de lleure educatiu (reforçament curricular i
alimentació), i de manera específica als col·lectius més vulnerables. Això implica un
finançament extraordinari en forma de beques i ajuts per part del conjunt
d’administracions competents.

MESURES PER AL CURS 2020-2021:
Cal enfocar el proper curs de manera que es compensin les desigualtats existents que
s’han multiplicat degut a la pèrdua de l’escola pel seu caràcter igualador:
•

•
•

•
•
•
•
•

Identificar clarament les famílies vulnerables amb manca de dispositius digitals
o de connexió a internet i impulsar un pla d’acció contra la bretxa digital
educativa que inclogui la formació a les famílies. Els diferents dispositius seran
“propietat” de la Generalitat (recuperació el programa 1x1 del govern d’Entesa:
un alumne, un ordinador o tablet), tenint també en compte que es podrien
repetir episodis de confinament.
Proveir l'alumnat de famílies vulnerables amb material didàctic i llibres de text
gratuïts.
Recuperar durant aquest proper curs la 6a hora per compensar les desigualtats
educatives i fomentar reforços o activitats educatives complementàries als
centres educatius.
Adaptació curricular per recuperar continguts del curs actual en el primer
trimestre.
Més reforçament educatiu en horari lectiu i extraescolar.
No tancaments de grups i reducció de ràtios.
Més escola inclusiva que mai.
Pla de reforçament de l’etapa educativa 0-3.
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ELS AJUNTAMENTS, XARXA DE RESCAT DELS MÉS VULNERABLES
Durant aquesta emergència sanitària, la responsabilitat i vocació de servei públic dels
ajuntaments han fet possible que es doni resposta a les necessitats dels seus veïns i
veïnes, especialment dels més vulnerables, malgrat la manca d’ajuda i de directrius
clares per part del Govern de la Generalitat, com va passar amb el repartiment de les
targetes moneder que han substituït les beques menjador. Molts ajuntaments
metropolitans, centrats inicialment a donar resposta a les emergències socials i als
col·lectius més vulnerables, com la gent gran, van haver de distribuir milers de targetes
amb personal propi, i en molts casos les adreces donades pel Departament eren
incorrectes i encara no han arribat a les famílies beneficiàries.

A data de 6 d’abril, el Govern de la Generalitat va sol·licitar als ajuntaments en què
podien col·laborar per combatre la bretxa digital. Sobre aquesta qüestió, el PSC vol
recordar que és el Departament d’Educació qui té la competència i el deure de garantir
l’escolarització i el dret a l’educació al conjunt d’infants i joves en l’etapa obligatòria,
també en període de confinament, i l’accés a l'educació en igualtat d’oportunitats.

Dit això, i sempre respectant l'autonomia municipal, molts ajuntaments, sempre dins
les seves possibilitats, han posat a disposició PC o tablets i han ofert targetes de dades
per dotar de connectivitat a infants i joves del municipi perquè puguin accedir amb
igualtat a l’educació, i ho han fet amb els recursos propis de l’Ajuntament.

Entre d’altres, l’Ajuntament de Sabadell, per exemple, ja ha anunciat que facilitarà
dispositius electrònics als alumnes que ho necessitin per poder cobrir la demanda que
no pugui satisfer el pla de la Generalitat i garantir així que tots els alumnes puguin
reprendre les classes virtualment.

