COMUNICAT DE PREMSA

La FaPaC lamenta que el Departament d’Educació delegui als
centres educatius la responsabilitat d’obrir les escoles al juny
sense directrius per complir amb les mesures anunciades
• La federació considera que és l’administració qui ha d’oferir un pla d’actuació
dotat de recursos per a que els centres puguin reobrir les portes al juny amb les
mesures que exigeix el Departament
• La FaPaC també alerta que la voluntarietat d’assistir presencialment a l’aula al
mes de juny per a rebre suport no garanteix que l’alumnat amb més necessitats
educatives i emocionals hi assisteixi
Dijous, 21 de maig, de 2020.

La Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) reacciona a la
roda de premsa que va oferir ahir al matí el conseller Josep Bargalló i lamenta que el
Departament d’Educació no assumeixi la responsabilitat d’elaborar un pla d’actuació
dotat de recursos per tal que els centres educatius puguin seguir les mesures de prevenció
estipulades per a la finalització del curs 2019-20 i l’inici del curs 2020-21.
La FaPaC considera que és el propi Departament d’Educació el responsable de garantir que tots
els centres educatius puguin desplegar les mesures anunciades que, entre altres coses,
determinen que la ràtio màxima per aula és de 13 alumnes a l’etapa infantil i primària i de
15 a l’educació secundària. Delegar aquesta responsabilitat a les direccions dels centres
suposa un perjudici per aquells centres amb més dificultats que, en molts casos, no
compten amb els recursos ni la infraestructura suficient per a poder desplegar les mesures
anunciades. Per a la federació és indispensable que el Departament d’Educació treballi per
a garantir que tot l’alumnat pot tornar a les aules en condicions d’igualtat.

Manca de garanties per la finalització del curs
Segons va anunciar el conseller Josep Bargalló en la roda de premsa d’ahir, durant el mes de
juny es mantindran les activitats lectives de forma telemàtica, però s’obriran els centres
d’aquells municipis que estiguin en fase 2 per a oferir reforç i orientació a l’alumnat que ho
necessiti. Per a la FaPaC, la voluntarietat d’assistir a l’aula presencialment durant el mes de juny

comporta un alt risc que aquell alumnat amb més necessitats acadèmiques i emocionals no
pugui aprofitar aquest recurs.
En aquest sentit, la federació alerta que hi ha alumnes d’entorns vulnerables que estan tenint
molts problemes per mantenir el vincle amb l’escola, i no hi ha cap garantia que durant el
període d’assistència presencial voluntària als centres educatius durant el mes de juny
aquest alumnat pugui reprendre aquest vincle. Per a la FaPaC és indispensable que es doti
de directrius clares a tots els centres educatius per tal que puguin acollir el màxim alumnat
possible no només durant l’inici del curs següent, sinó també en la finalització del curs
actual. La manca d’un pla d’actuació en aquest sentit, pot comportar que només una part de
l’alumnat gaudeixi d’aquest suport i orientació que s’oferirà als centres educatius.
Per aquesta raó la FaPaC creu necessari que el Departament, seguint les mesures de salut
pública exigibles i situant com a prioritat la garantia del dret a l’educació, concreti quins nivells
educatius tindran prioritat a l’hora d’assistir als centres per acabar el curs escolar. Per tal
que les direccions puguin fer una correcta organització, és indispensable quantificar aquell
alumnat que haurà de fer un retorn a les aules per a poder planificar l’ús d’espais, la
distribució de l’equip docent en funció del nombre d’alumnes que caldrà atendre presencial i
telemàticament, i les mesures higièniques que s’hauran de prendre per tal d’evitar
possibles contagis tant de l’alumnat com del professorat i la resta del personal que hagi de
desplaçar-se al centre. En aquest recompte, caldrà tenir en compte també aquell alumnat
d’altres nivells educatius que, pel seu context i situació, requereixi d’una atenció presencial
que no pot ser, en cap cas, voluntària.

Incerteses sobre l’inici del nou curs
La FaPaC també es mostra preocupada per la manca de concreció respecte al format del retorn a
les aules per al curs 2020-21. En la roda de premsa d’ahir, el Departament d’Educació va
assegurar que l’assistència durant el curs vinent serà obligatòria, però no va concretar si manté
la voluntat d’aplicar un sistema híbrid a partir del qual l’assistència presencial de l’alumnat
es farà de manera alterna per a poder complir amb les ràtios màximes estipulades com a mesura
de seguretat.
En aquest sentit, la federació alerta que l’única manera de garantir el dret a l’educació de
tot l’alumnat en condicions d’igualtat és a través de l’educació presencial, per la qual cosa
esdevé urgent que el Departament desplegui immediatament un pla per tal que el retorn de tot
l’alumnat a les aules sigui el més aviat possible. Per a la FaPaC, els 4 mesos per endavant que
té el Departament fins a l’inici del curs vinent, és temps suficient per oferir un pla que
destini tots els recursos disponibles a fer possible la presencialitat de tot l’alumnat.

Sigui quina sigui la proposta del Departament, es fa evident que caldrà posar sobre la taula
mesures que sobrepassin l’àmbit educatiu i, fins i tot, el sanitari. Traslladar el control de la
pandèmia a l’educació és un greu error, ja que qualsevol mesura en l’àmbit educatiu
requerirà mesures complementàries en l’àmbit econòmic, social i laboral per tal que es
puguin dur a terme amb totes les garanties.

Finalment, la FaPaC constata que aquesta crisi sanitària i social posa de manifest la manca
de recursos i infraestructura amb què s’ha trobat l’educació pública durant els darrers
anys i que la federació ha denunciat reiteradament. La manca de places públiques que ha
sobresaturat els centres públics existents esclata ara amb una incapacitat per garantir el dret
a l’educació de tot l’alumnat en condicions d’igualtat i no discriminació.
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Per a més informació, poseu-vos en contacte amb
Premsa i Comunicació de la FaPaC
Tel. 667 51 67 22 - comunicacio@fapac.cat

