Proposta de comunicat Àrea d'Educació
Podem Catalunya sobre les instruccions
d'inici de curs 2020-2021
Dijous 2/6/2020
El passat dimecres 1 de Juliol de 2020 el Departament d’Educació va enviar les instruccions
d’inici de curs
1. En el context de les instruccions es demana al professorat que preparin 3
programacions en versions presencial, semipresencial i telemàtica. La presencial és
la fonamental i la de confinament s’ha vist imprescindible. En canvi, refusem la
fórmula de la semipresencialitat.
a. La presencialitat és la única manera de garantir l’equitat, no només en el que
respecta als mitjans de l’aula, sinó també respecte les condicions de vida a la
llar, on molts alumnes no poden treballar igual que a classe. L’aula presencial
és l’únic lloc on els alumnes són tots absolutament igual. La
semipresencialitat pot produir segregació amb molta facilitat.
b. La socialització és imprescindible en l’aprenentatge, i les modalitats
telemàtica o semipresencial no la realitza. La presencial és la única que ho
permet.
c. L’aprenentatge presencial és el que garanteix millors resultats.
d. Estimem que la formula semimpresencial només és un intent del govern
d’eludir el necessari agument de recursos (de docents i d’espais) necessaris.
2. Exigim més docents i més espais per aconseguir complir la distància social que les
autoritats sanitàries estableixin. Ho hem demanat sempre per la millora de
l’aprenentatge de l’alumnat. Ara es fa inevitable si es vol aconseguir un
distanciament de seguretat que la Conselleria d’Educació es nega a establir.
a. La disposició addicional 2a de la LEC estableix un 6% de despesa del PIB de
Catalunya en Educació. Actualment estem en menys d’un 3%. Cal complir
amb la llei i arribar a aquest 6% que facilitaria el personal docent i espais
necessaris.
b. Impulsar un professorat tècnic itinerant per especialitats de comunicació
entre centres i docents per compartir bones pràctiques docents i recursos per
a l’adaptació als medis telemàtics i de confinament.
3. Calen normes clares:
a. L’autonomia de centre no pot ser una excusa perquè el Departament
d’Educació no faci la seva feina, que és donar instruccions clares als
docents. El sistema ha de garantir una qualitat de l’educació, no es pot
delegar aquesta responsabilitat al professorat.
b. Aquestes normes han de garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats per a tota
la població.
4. Cal acabar amb el decret de concerts. Les ajudes han d’anar exclusivament a
l’educació pública. Els centres q no puguin assegurar la seva sostenibilitat
econòmica caldrà que siguin reinsertats als sistema educatiu públic.

