Garantir el dret
a l’educació
MANIFEST

davant la situació creada
per la pandèmia COVID-19
Davant la crisi sanitària provocada per la COVID-19, els diferents governs han
desplegat una sèrie de mesures sanitàries, socials i econòmiques per fer front als
efectes nocius de la pandèmia, amb l’objectiu prioritari de protegir la salut i el
benestar de les persones.
En aquest sentit, el PSC ha presentat nombroses propostes al govern de la Generalitat
al Pacte català per la reconstrucció social i econòmica amb la voluntat de contribuir a
impulsar les mesures i reformes necessàries, en aquests moments, per superar els
efectes de la crisi amb igualtat d’oportunitats i reforçar els nostres serveis públics
després d’anys de retallades.
Entre aquestes mesures, el PSC prioritza la importància del dret dels infants i joves a
l’educació, d’acord amb la Declaració Universal dels Drets de l’Infant, i en
conseqüència a un model educatiu de qualitat que combati la segregació escolar i
treballi per compensar les desigualtats socials i educatives que ja existien però que,
arran del tancament dels centres educatius a causa de la necessitat de confinament,
s’han agreujat.

El Departament d’Educació ha d’exercir
lideratge i vetllar per l’eficàcia d’un sistema
educatiu que garanteixi, més que mai, el
dret a l’educació
Entenem que en el marc del procés de reconstrucció i de minimització de l’impacte
social negatiu de la COVID-19, és imprescindible situar l’educació al centre, i que el
Departament d’Educació del govern de la Generalitat (responsable de l’educació d'1,6
milions d’alumnat i de 118.000 de professorat en 5.492 centres públics i concertats
mitjançant un pressupost de 5.671 M d’euros) ha d’exercir lideratge i vetllar per
l’eficàcia d’un sistema educatiu que garanteixi, més que mai, el dret a l’educació i
superi les dinàmiques poc ambicioses i estrictament normatives d’altres temps.
La capacitat de resposta i d’adaptació del sistema sanitari a les necessitats immediates
i desconegudes d’aquestes darreres setmanes, en termes generals, ha estat
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excepcional. En canvi, les accions empreses pel Departament d’Educació del govern
de la Generalitat durant el confinament, per assegurar el dret a l’educació, respondre
a la bretxa digital i garantir la suficiència alimentària en temps i forma han evidenciat
moltes limitacions i un ampli marge de millora.
A aquestes, cal sumar-hi la necessitat i urgència d’adoptar noves mesures i
orientacions, que de ben segur s’han de dissenyar i planificar, adreçades a l’alumnat en
general i a les seves famílies, al professorat i als equips directius en l'àmbit curricular,
formatiu, de condicionament d’espais i de dotació de nous recursos en diferents
àmbits, així com de noves dinàmiques relacionals amb la comunitat educativa, que de
ben segur conviuran amb el sistema durant els pròxims mesos i més enllà.

Necessitem i mereixem enfortir el sistema
educatiu i dotar-lo com a servei essencial
de recursos a tots els nivells, i d’un renovat
impuls per afrontar la nova i dura realitat
El conjunt de la ciutadania no pot veure’s desencisada o frustrada pel sistema
educatiu del qual ens hem dotat com a país. Necessitem i mereixem enfortir-lo i
dotar-lo com a servei essencial de recursos a tots els nivells, i d’un renovat impuls
per afrontar la nova i dura realitat.
Per aquesta raó, el Pla de xoc econòmic i social de Catalunya ha de contemplar les
necessitats del Sistema Educatiu, des del 0 fins als 18 anys, i ha d’incloure els recursos
que s’hi destinin pel seu impacte extraordinari tant en la capacitat productiva del país
com en el model social:
● Fem referència a la determinació per combatre l’exclusió i les desigualtats
econòmiques, socials i educatives, per exemple, la satisfacció de les necessitats
més bàsiques, com la suficiència alimentària, un entorn físic i emocional
segur, la desconnexió del ritme d’aprenentatges d’aquells infants i joves que
no disposen de dispositius tecnològics, o que no tenen un entorn que els
pugui acompanyar ni intel·lectualment ni tecnològicament. L’abandonament
escolar no es manifesta només físicament, les dificultats i les mancances
bloquegen trajectòries personals i el país no pot perdre cap generació.
● Fem referència a la capacitat de conciliació de les famílies, en concret, a
l’impacte dels tipus de jornada i horaris dels centres educatius d’aquest final
de curs escolar i durant el pròxim curs 2020-21, en l’ús i volum dels dispositius
familiars per a realitzar teletreball i per a la dedicació als aprenentatges dels
fills.
● Fem referència al rol de les mares, que tampoc poden veure perdudes tres
dècades de lluita feminista amb la nova situació: la necessitat de major
contribució familiar i acompanyament en els processos d’aprenentatge
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(aprenentatge online) no pot recaure en exclusiva sobre les mares perquè
reproduirà de nou la seva exclusió del món laboral.
● Fem referència al rol dels equips directius i dels equips de mestres i
professors i a l’autonomia dels centres, que poden contribuir a resoldre
situacions molt diverses i complexes i que tenen sentit només si s’aborden des
de la proximitat perquè tenen la capacitat d’adaptació a cada situació
individual.
● Fem referència a la important contribució de les AMPA, AFA i AFI en el teixit
social de les comunitats i en l’oferta de serveis de menjador i oportunitats
educatives en horari extraescolar.
● Fem referència a la valuosa contribució i la corresponsabilitat dels ens locals
en els processos d’educació que tenen un paper fonamental per afavorir la
igualtat d’oportunitats amb serveis propis, que compensen i complementen les
competències educatives amb programes més enllà de l’horari lectiu; en els
recursos d’orientació i programes d’èxit educatiu adreçats als i les joves; en el
suport a les famílies més vulnerables; en l’oferta de places públiques d’escoles
bressol; en garantir una plaça escolar per tothom amb l’expertesa en la
planificació escolar, etc.
En definitiva, aquesta crisi sanitària agreujarà les desigualtats existents de manera
exponencial segons l’entorn i els recursos de les famílies. Des del PSC considerem que
s’han d’atendre, més que mai, aquestes desigualtats educatives, facilitant al
professorat, a les famílies i al conjunt de la comunitat educativa 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.

Fem una crida, doncs, a situar el dret a
l’educació i la política educativa en un lloc
destacat de l’agenda pública, convençuts
que és un pilar fonamental en una societat
progressista
Fem una crida, doncs, a situar el dret a l’educació i la política educativa en un lloc
destacat de l’agenda pública, convençuts que és un pilar fonamental en una societat
progressista, i entenem que no hi ha pla de xoc ni de reconstrucció possible sense
situar l’educació al centre, que desenvolupa un servei essencial pel conjunt de la
societat.
Volem, per tant, impulsar un model educatiu (de 0 a 18 anys) que garanteixi l’accés
universal a una educació de qualitat en igualtat d’oportunitats, que elimini la bretxa
digital, social i cultural, i abordi la segregació educativa de manera immediata, en la
finalització de curs, a l’estiu, al curs vinent i més enllà.
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És imprescindible i urgent organitzar el pròxim curs escolar amb mesures de seguretat
que donin tranquil·litat a famílies i docents, per tal que els centres educatius puguin
obrir pel conjunt de l’alumnat comptant amb els espais i protocols adequats, i amb un
enfocament pedagògic renovador que incorpori mesures compensatòries davant les
desigualtats existents que s’han multiplicat a causa de la pèrdua de l’escola.

Per tot això, el PSC insta el Departament d’Educació de la Generalitat a
actuar de manera immediata i per al pròxim curs escolar 2020-21 a:
● Exercir un model de governança on la corresponsabilitat amb els ajuntaments
i ens locals sigui efectiva i real i, per tant, la veu de la ciutadania sigui escoltada
i la legitimitat democràtica dels territoris esdevingui un engranatge més en la
presa de decisions i no un mecanisme merament executor.
● Consensuar un model coherent per a la continuïtat educativa, equitativa i
inclusiva dels alumnes i dels centres que connecti aquest final de curs 201920, l’estiu educador i el nou curs 2020-21. L’emergència educativa que vivim
ha generat noves necessitats sobrevingudes que requereixen planificació i
dotació urgent de recursos amb un lideratge decidit per no deixar ningú enrere.
● Abordar la situació d’infrafinançament de l’educació a Catalunya d’acord amb
el que preveu la LEC i realitzar una inversió extraordinària en el marc del
procés de reconstrucció, per tal d’abordar els reptes educatius anteriorment
plantejats.
PLANS DE XOC PER LA CONTINUÏTAT EDUCATIVA AMB EQUITAT
● Habilitar, de manera urgent, un canal de TV dels mitjans audiovisuals públics
catalans per emetre continguts educatius per a totes les etapes de l’educació
obligatòria, per compensar la bretxa digital; i negociar amb les grans
operadores de telefonia la gratuïtat de la connexió a internet, durant el període
de temps en què duri el confinament, o s'hagi de fer ensenyament virtual, per a
les famílies vulnerables amb infants i joves a càrrec que no tenen accés a la
xarxa des de la seva llar.
● Impulsar un pla d’acció contra la triple bretxa digital: la bretxa d'accés
(disponibilitat), la bretxa d'ús (capacitat digital de l'alumnat) i la bretxa
docent (didàctica virtual). A l’inici del pròxim curs, s’ha de tancar la bretxa
d’accés que afecta l’alumnat més vulnerable i s’ha de reforçar la capacitat
d’aprenentatge online de l’alumnat i les famílies així com la capacitació digital
docent i dels centres amb plataformes digitals de recursos, materials i didàctica
virtual en col·laboració amb els moviments de renovació pedagògica,
associacions professionals de docents i els sectors editorials i llibreters.
● Dissenyar un Pla de xoc del parc d’escoles i instituts per condicionar-los als
requisits sanitaris i de confort, per tal de dotar-los d’infraestructures
tecnològiques, a més d’aconseguir espais més funcionals i instal·lacions més
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sostenibles introduint energies renovables per l’autosuficiència energètica dels
centres públics.
● Articular un pla de xoc, amb una forta inversió, per atendre els contextos de
pobresa i segregació, els centres amb complexitat socioeducativa i els
col·lectius específics que requereixen, ara més que mai, de recursos singulars.
● Pla de contenció contra l’abandonament escolar prematur per actuar enfront
d'un dels reptes més importants per garantir el futur dels i de les nostres joves i
la solidesa productiva del país, que probablement patirà un repunt després de
la pandèmia. Recuperació del finançament per part del Departament per a un
nou impuls dels Plans Educatius d’Entorn (PEE) a partir de la generalització del
programa pilot dels PEE 0-20, així com dels programes municipals com els
tallers d’estudi assistit, de diversificació curricular, d’acompanyament i
d’orientació educativa, de segones oportunitats, etc.
● Reforçar el sistema educatiu en horari lectiu amb més beques, tal com ja fan
altres CCAA, posant en marxa el disseny del Pla Integral de Beques compromès
en els pressupostos de la Generalitat del 2017. I garantir, també, ajuts per a un
accés equitatiu a les activitats de lleure educatiu extraescolar.
GESTIÓ DE LA REOBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS DURANT EL DESCONFINAMENT
● Garantir la neteja i desinfecció inicial dels centres educatius per a la
reobertura del que queda de curs 2019-20. Elaborar protocols sanitaris i plans
de centre sobre garanties sanitàries, assignant a cada centre educatiu reobert
un CAP d’atenció primària i un protocol mèdic d’actuació amb seguiment
constant.
● Dotació de material higiènic (mascaretes, gels, guants, sabó, paper ...), així
com de tests i materials per a preses de temperatura.
● Exonerar del retorn a les aules el professorat major de 60 anys i amb
malalties de risc que estableixin les autoritats sanitàries.
● Organitzar un retorn que sigui progressiu, voluntari i asimètric, d’acord amb
els consells escolars de cada centre: en les etapes 0-6 i d’educació especial, en
els cursos terminals de 4t d’ESO, 2n de Batxillerat i d'FP i per aquell alumnat
desconnectat fins ara o amb major vulnerabilitat social i d’aprenentatge.
ESTIU EDUCADOR EN COORDINACIÓ AMB ELS MUNICIPIS
● Garantir, si ho permeten les autoritats sanitàries, un accés universal a
activitats d’estiu educador en el lleure (reforçament curricular, contacte amb
la natura, recursos de la ciutat, esports i alimentació), i de manera específica als
col·lectius específics i els més vulnerables. Per això, és necessari un
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finançament extraordinari en forma de beques i ajuts per part del govern de la
Generalitat.
● Garantir la coordinació amb els tutors i centres educatius per personalitzar el
reforç didàctic dels alumnes que ho necessitin en les activitats d’estiu
educador.
● Mantenir les beques menjador (targetes moneder) durant els mesos d’estiu
d’enguany per garantir la suficiència alimentària entre l’alumnat de col·lectius
específics i els més vulnerables i crear un sistema eficaç i de tutela de la situació
de les famílies per a possibles noves emergències.
PLANS DE REAJUST CURRICULAR I METODOLÒGIC LIDERAT PELS EQUIPS DOCENTS PER
AL CURS 2020-21
● Preparar la metodologia adient per al pròxim curs 2020-21 amb nou
enfocament pedagògic més flexible i innovador que permeti la codocència, la
reorganització dels temps i els espais, la cotutoria entre iguals i una avaluació
més competencial i formativa. Els equips docents han de poder respondre per
garantir la continuïtat dels aprenentatges amb canvis metodològics innovadors
i respectuosos amb l’impacte emocional i les seqüeles de la pandèmia. Caldrà
reorganitzar els centres per assolir els objectius i competències d’etapa amb
noves solucions d’agrupaments d’assignatures i treball interdisciplinari per
àmbits.
● Reforçar la formació del professorat i de l’assessorament a les
direccions/claustres per afrontar les noves necessitats d’aquests mesos i de
manera continuada al llarg de tot el nou curs escolar.
● Ampliar la plantilla docent per fer front a una possible reducció de ràtios o
per fer front a les necessitats d’un format semipresencial del pròxim curs
2020-21, incorporant nous perfils professionals qualificats dels àmbits de la
psicologia, la pedagogia, infermeria, assistents socials o d’altres que atenguin
no només continguts acadèmics sinó que abordin, també, de manera integrada
amb els docents, el creixement personal i emocional dels infants i joves que
han pogut patir problemes personals o d'aïllament social.
● Recuperar el programa de Salut i escola a tota l’educació bàsica amb presència
de personal sanitari a totes les escoles i instituts.
● Impulsar un pla d’acció per als docents per tal de poder tenir eines i materials
per treballar en línia de manera funcional i unificada; una formació adequada
als nous reptes acadèmics, als canvis metodològics que impliquen els entorns
d’ensenyament a distància, semipresencials i més globalitzadors, així com
suport emocional i reconeixement social.
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● Desplegar el Decret d’escola inclusiva per tal que els centres d’Educació
Especial puguin esdevenir un veritable suport especialitzat per als centres
ordinaris de primària i secundària. Reforçar els Equips d’Assessorament
Psicopedagògica així com els serveis de salut mental, enfortint la coordinació
amb els serveis socials municipals.
PLANIFICACIÓ ESCOLAR I MATRÍCULA PEL CURS 2020-21
● Elaborar un pla de foment de l’etapa educativa 0-3 anys; garantint
prioritàriament places gratuïtes d’1 i 2 anys, de manera progressiva, per a les
famílies que més ho necessitin, atesa la seva situació econòmica i/o social.
● Planificar l’oferta de places escolars atenent la informació i els coneixements
de les administracions locals i prioritzant l’accés a les escoles del barri per
minimitzar el transport i fomentant la relació amb l’entorn, d’acord amb el
Pacte contra la segregació escolar de Catalunya. Cap tancament de grups i
reducció de ràtios per millorar la qualitat i la seguretat en l’atenció educativa
de tots els centres i ensenyaments de 0 a 18 anys.
● Recuperar durant aquest pròxim curs la 6a hora als centres educatius públics
per compensar les desigualtats educatives i reforçar competències en horari
lectiu i oferir, de manera gratuïta, activitats educatives i culturals
complementàries als centres educatius.
Les desigualtats que s’han evidenciat durant l’estat d’alarma ja hi eren presents, i
aquestes no s’acaben amb l’aixecament de l’estat d’alarma i el confinament. Si bé en la
situació actual i propera la salut és la principal prioritat, l’educació és també un servei
essencial al qual, com a societat, ni podem ni volem renunciar, car el seu accés amb
condicions d’igualtat i d’equitat és la millor garantia d’oportunitats per a un progrés
individual i col·lectiu.
Barcelona, 15 de maig de 2020
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