MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR AMB
RELACIÓ A L'ANÀLISI DE LES CONSEQÜÈNCIES DE LA COVID-19 EN
MATÈRIA D’EDUCACIÓ
La pandèmia ocasionada pel SARS-CoV2, que causa la COVID-19, està portant al límit les
estructures d’un estat capitalista patriarcal que dóna l’esquena a les classes populars. La crisi que
estem vivint no és més que el resultat d’aplicar retallades i externalitzacions de forma sistemàtica en
sectors clau com l’educatiu o el sanitari i prioritzar la salvaguarda dels beneficis i dividends de les
grans empreses i la banca enfront del benestar de les classes populars. Des de la crisi del 2008, el
sector educatiu públic pateix un infrafinançament que afecta, de manera directa, la qualitat d’aquest i
han portat tant a l'alumnat de qualsevol nivell com les seves famílies a elevats graus de desigualtat
d'accés a l'educació.
Durant aquests darrers dies, hem estat testimonis de les propostes que la Conselleria d'Educació de
la Generalitat ha realitzat per tal de seguir el curs escolar en un context de confinament. Totes
aquestes propostes generen molts interrogants que hem de resoldre i abordar-ne les conseqüències
que en podem patir a mitjà i a llarg termini.
En primer lloc, el Departament ja planteja que els paquets amb dades o amb els dispositius
electrònics són un préstec pel període de confinament, i s’hauran de retornar al centre el primer dia
de retorn a les classes. Hi ha una clara evidència que són mesures “apagafocs” i que no
capgirarem, de manera permanent, les desigualtats socials en matèria de bretxa digital. No podem
parlar de connectivitat a les xarxes en matèria d'aprenentatge en un municipi on no disposem d'una
xarxa de wifi pública de veritat. Abans de tot, hauríem de procurar-ne un accés gratuït i de qualitat
que arribés a totes les llars. I en període de confinament, hauríem de reforçar aquesta xarxa amb la
connectivitat d'aquells edificis públics que ara mateix no estan oberts a la ciutadania de tal manera
que aquest accés a internet fos més eficaç i eficient. A més, dins el marc de l'economia circular i
social i amb el treball conjunt amb cooperatives del sector informàtic es podrien recollir ordinadors i
monitors de dependències municipals per tal de reciclar-los, allargar-ne la vida útil, reduir-ne
l'impacte mediambiental i cedir-los a entitats socials i col·lectius vulnerables.
La diagnosi també ha de ser una feina seriosa i rigorosa a l'hora de marcar línies de treball
estratègiques a llarg termini. A Reus existeix un estudi sobre la segregació escolar que ens pot
servir de guia, ja que, a més, inclou mesures per tal de fer front a les desigualtats escolars i, de
retruc les socials més enllà de la distribució de dispositius informàtics. La vida confinada dels
nostres infants i joves no s'acaba en una pantalla sinó que les docents i les famílies han de mantenir
altres vies d'ensenyar i aprendre i adaptar-se a diferents situacions i contextos diversos d'aquest
temps estrany de confinament i que s'accentuaran d'aquí en endavant. Buscar altres propostes més
enllà de la internet ajudaria a l'acompanyament emocional i intel·lectual de famílies diverses.
L'entrega de 22.000 dispositius electrònics no ha de ser el final del camí, sinó una parada en el llarg
trajecte. La inclusió educativa i social i, per tant, l'equitat, tant en l'educació reglada com en el lleure
s'ha de projectar des d'una mirada perimètrica i no centrista. Ha de ser un valor que ha de pretendre
oferir un marc d'oportunitats amb relació a unes capacitats i no necessitats.

Per tant, en el marc de la crisi de la Covid-19 i el futur col·lapse del sistema capitalista, la
Candidatura d’Unitat Popular proposem els següents acords:
1. Dissenyar un Pla Educatiu i Social de Ciutat de manera consensuada i participada amb tots
els agents necessaris per a fer una diagnosi de ciutat en aquestes matèries i valorar les
conseqüències de la Covid-19 a mitjà i a llarg termini.
2. Aportar propostes i calendaritzar-les i utilitzar l'estudi contra la segregació escolar com a
fotografia objectiva de les desigualtats socials que patim a la ciutat i que s'han vist
agreujades per l'epidèmia.
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