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Benvolgut Conseller,
Donat que no se sap quan es podrà acabar el confinament per a evitar el contagi de la
Covir19 i que aquest es podria allargar molts mesos, per a evitar que els alumnes de
Catalunya perdin aquest curs acadèmic, el demanem que estableixi que a l’actual
ensenyament telemàtic sí es pugui avançar continguts curriculars i també
avaluar acadèmicament la tasca realitzada per l’alumnat, ja sigui de forma
telemàtica o de forma presencial quan es pugui tornar a fer classes presencials.
El professorat i l’alumnat necessita aquesta autorització per a no incomplir les
indicacions sobre que “les tasques a fer amb l’alumnat no siguin lectives, és a dir no
siguin sobre temes curriculars ni siguin avaluables”, com s’especifica a la nota de
premsa del Departament d’Educació de 17 de març de 2020.
La raó que es dóna en aquesta nota per a no avançar matèria curricular és que
actualment “encara hi ha famílies que no disposen de connectivitat”. En la nostra
opinió el que hi hagi un petit percentatge de l’alumnat sense connectivitat, no pot
comportar que es perjudiqui a tots ells en el seu aprenentatge. El que caldria fer és
facilitar a aquest alumnat els llibres de text i els quaderns de treball que
necessitin. Les editorials tenen en els seus magatzems llibres i quaderns
suficients per a tots ells, que podrien rebre en les seves cases. Simplement
caldria que el professorat informés sobre quins són aquests alumnes i que el
Departament, en contacte amb les editorials, els facilités aquest material didàctic.
L’atenció personalitzada a l’alumne es podria fer per telèfon i inclús,de forma
temporal, en alguns edificis de veïns es podria facilitar l’accés a la xarxa educativa.
En una situació en que molts col·lectius estan actuant de forma voluntària per tal
d’ajudar a tota la població, com especialment fa el personal sanitari, també el
personal docent volem ajudar a les famílies en l’educació del seus fills fent el
que sabem fer que és ensenyar. Si us plau, no ens tregui aquesta possibilitat.
L’alumnat necessita veure que amb aquesta tasca evita perdre aquest curs, que el
seu esforç serà valorat i reconegut amb unes determinades qualificacions i que per
aprendre cal adquirir i mantenir uns determinats hàbits d’estudi.
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