ESCOLES SEGURES, ESCOLES OBERTES:
GARANTIM EL DRET A L’EDUCACIÓ

Deu propostes per a l’inci de curs 2020-2021
L’escola, en un context d’incertesa provocat
per la pandèmia de la COVID-19, afronta
l’inici de curs més complicat dels últims
anys, marcats també per la reducció de la
inversió en educació per part dels governs
independentistes a Catalunya.
El Govern de la Generalitat no sembla haver après massa lliçons del darrer curs confinat: el pes de la responsabilitat dels plans
de reobertura continua recaient sobre les
direccions dels centres educatius, no s’han
consensuat amb la comunitat educativa
les principals mesures organitzatives i s’evidencia una important manca de planificació i de recursos.
Així mateix, es fa difícil garantir ràtios inferiors a 20 alumnes per grup en l’etapa
d’educació infantil i primària en molts municipis sense una contractació addicional
de docents. S’han posposat els nomenaments i els nous professors s’han incorporat amb retard als centres, a banda que no
s’ha treballat amb prou temps la cessió de
nous espais educatius diferents a les escoles i instituts i tampoc no s’ha previst cap
transferència de recursos als municipis per
afrontar els sobrecostos derivats de la situació excepcional (per exemple, despeses
addicionals en serveis de neteja). Continuen
faltant docents de suport i sobretot professionals sanitaris per realitzar tasques relacionades amb la gestió de la COVID-19.
Conscients d’aquesta situació, els alcaldes,
alcaldesses, regidors i regidores socialistes compartim la inquietud de la comunitat educativa davant dels interrogants

que planen sobre l’inici de curs, marcat
per una planificació erràtica del Govern de
Catalunya, i ens posem al costat de les famílies, que encaren amb incertesa la tornada a les aules dels seus fills i filles.
Des de l’inici de la pandèmia els i les socialistes ens vam posar a la disposició del
Govern de la Generalitat per ajudar en la
lluita contra la COVID-19; però han passat
els mesos i l›Executiu del president Quim
Torra ha menystingut les nostres propostes
i ha persistit en la gestió d›aquesta crisi des
del principi identitari. La situació d’excepcionalitat requereix, per una banda, una
resposta d’emergència que garanteixi que
el curs 2020-2021 es desenvolupi amb la
màxima normalitat possible.
Des del PSC defensem una tornada a l’escola segura per al conjunt de la comunitat
educativa, amb les màximes garanties de
protecció de la salut i de prevenció, conscients, però, que el risc zero no existeix.
Insistim en la importància de garantir el
dret a l’educació en equitat i de treballar
per la màxima presencialitat de l’alumnat
als centres, prioritàriament als d’educació
especial, sense perdre de vista la importància de la socialització i de l’acció tutorial dels docents, d’avançar en currículums
globalitzadors i integrats i de no retrocedir
en experiències de renovació i transformació pedagògica.
També reclamem que es posin a disposició
de les famílies els recursos educatius que
siguin necessaris (digitals, etc.) davant de
possibles episodis de quarantena o nous
confinaments.

Per garantir la igualtat en l’educació, els i les socialistes fem propostes per a l’inici de curs:

1.

Consensuar amb la comunitat educativa, i en el marc del Pacte contra
la Segregació, la planificació i les
mesures per afrontar amb garanties
de seguretat i d’equitat el curs 20202021, i superar l’infrafinançament
del sistema educatiu reforçant la inversió i revertint les retallades encara
existents.

2.

Garantir la màxima presencialitat
als centres educatius al conjunt de
l’alumnat, prioritàriament en l’etapa
d’educació infantil, primària i secundària, i de manera essencial en l’educació especial.

3.

Posar a disposició els recursos suficients per a la neteja i la desinfecció
necessàries de tots els centres i espais educatius, establir protocols sanitaris clars contra la COVID-19 i reforçar la presència de personal sanitari
a tots els centres d’infantil, primària i
secundària.

4.

Ampliar la plantilla docent de manera extraordinària per reduir la
ràtio d’alumnes per mestre/professor d’acord amb les recomanacions
sanitàries, incorporar nous perfils
professionals qualificats per millorar
l’atenció a l’alumnat i preveure la borsa de personal substitut necessària
per garantir la plantilla docent adient.

5.

Disposar immediatament d‘un pla
d’acció contra la bretxa digital,
que asseguri que l’alumnat i el professorat disposin de l’equipament
informàtic i la connectivitat necessaris des de l’educació infantil fins a
la universitat, així com fomentar la
capacitació digital per evitar que
cap infant o jove escolaritzats a Catalunya tornin a quedar despenjats
del procés educatiu, especialment
en episodis de quarantena.

6.

Assegurar l’educació de 0 a 3 anys
per evitar que la crisi socioeconòmica
provocada es tradueixi en una pèrdua d’oportunitats educatives per als
infants de famílies vulnerables i obrir
línies d’ajuts a llars d’infants amb dificultats.

7.

Incrementar els recursos materials i
humans destinats al suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) en el marc d’un sistema
educatiu inclusiu i garantir els serveis
dels centres d’educació especial com a
essencials.

8.

Iniciar la recuperació de la sisena
hora a l’escola pública per compensar
les desigualtats educatives malgrat la
decisió del Departament d’Educació
de fomentar-ne l’eliminació als centres
educatius públics de màxima complexitat durant aquest proper curs i garantir la gratuïtat dels llibres de text als
alumnes de famílies vulnerables.

9.

Reforçar la formació del professorat i
l’assessorament de les direccions i dels
claustres, sobretot en competència digital, desenvolupament curricular, suport
a la innovació metodològica i codocència, i donar instruccions clares en la línia
de flexibilitzar els currículums educatius,
amb un enfocament més globalitzador,
que reforci l’acció tutorial i una avaluació més competencial i que no penalitzi l’alumnat. Igualment, cal impulsar
un pla de reforç de l’èxit escolar i contra
l’abandonament prematur, amb finançament per als plans educatius d’entorn
i amb beques que incentivin la titulació
postobligatòria i el retorn als estudis,
entre altres programes específics.

10. Garantir la suficiència alimentària
durant el proper curs escolar, tant si
és mitjançant el servei de menjador a
les escoles com amb altres fórmules
en períodes de quarentena.

