Benvolguts i benvolgudes!
Tota la comunitat educativa, tant la nostra, la del Vila de Gràcia, com la de la resta de
centres educatius, hem viscut aquests últims mesos una situació insòlita mai viscuda
amb anterioritat. El confinament ens ha obligat a ajustar la nostra manera de fer
docència i d’aprendre. I, tot i que tots hem fet esforços considerables per adaptar-nos a
aquesta nova realitat, tenim molt clar que la nostra tasca, la docent, té una vessant
social de la qual no podem prescindir. Això vol dir que ara tots els esforços per part,
sobretot del Departament d’Ensenyament, han d’anar encaminats a garantir la
presencialitat dels i les alumnes a l’aula. Per fer-ho, és necessari un “Pla d’actuació”
clar i rigorós però també realista i respectuós amb les singularitats de cada centre,
singularitats que han d’estar recollides en els plans d’organització elaborats pels
equips directius. Cal que el Departament d’Ensenyament vetlli per un ensenyament de
qualitat, inclusiu i equitatiu i per la salut tant de professors com d’alumnes (i, per tant,
de famílies). Per fer-ho, és indispensable que aquest “Pla d’actuació” vagi acompanyat
dels recursos materials, humans i d’espais necessaris.
Però a hores d’ara, mitjans de juliol, ens trobem en una situació molt diferent de
l’esperada. Ja des del principi del confinament, el nostre centre educatiu ha maldat per
ajustar-se a les mesures del Departament d’Ensenyament, malgrat que en alguns casos
eren poc realistes i gens consensuades.
La normativa
Una de les darreres instruccions que hem rebut és el 
“
Pla d'actuació per al curs
2020-2021
” (del 3 de juliol), que proposa un conjunt de mesures per a la tornada als
centres educatius. Aquest document demana a tots els centres elaborar, d’acord amb el
decret d’autonomia de centres i amb l’acompanyament de la inspecció educativa, un
pla d’organització que inclogui la formació de grups estables, l’ús limitat d’espais,

l’esglaonament d’entrades i sortides, la utilització dels patis, les extraescolars, etc.,
però el fet és que, tot i que a la pàgina 3 del document “Instruccions curs 2020-2021”,
del 30 de juny, s’hi pot llegir que: “El Departament d’educació incrementarà el mes de
setembre els recursos de personal docent i de suport necessari per afrontar aquest nou
context (…)”, a hores d’ara sembla que 
no podrem comptar amb els recursos
necessaris (humans i materials) per complir amb les directrius del Departament
d’Ensenyament.
En aquest sentit, el Departament deixa tot el pes de la responsabilitat a les
direccions dels centres, que es veuen enfrontades a la 
tasca impossible de complir
amb les directrius de seguretat sense l’ajuda que els permetria fer-ho.
La proposta del centre
La situació és agreujada per la manca de directrius clares i d’una comunicació efectiva
entre el Departament i les direccions dels centres (no pas per manca de voluntat de les
direccions).
Un exemple d’això és la trista fi de la proposta de la nostra direcció, compartida
per altres centres de l’entorn, de crear 
grups estables de 60 alumnes
, fet que
permetria, entre altres coses:
- Continuar desdoblant els cursos d’ESO en les matèries instrumentals per
atendre millor la diversitat i per respondre a les diferències de ritmes
d'aprenentatge de l'alumnat.
- Dur a terme les entrades i sortides del centre de manera esglaonada en un
temps raonable.
Aquesta solució va ser elaborada després de rebre el “
Pla d'actuació per al curs
2020-2021
”, però ha resultat ser inviable, ateses les limitacions que ha imposat un nou
document: “Preguntes més freqüents i Guia per elaborar el pla d’organització dels
centres educatius per al curs 2020-2021”, amb data del 9 de juliol.

La professió docent en temps de pandèmia
La sensació de desemparament s’aguditza pel fet que algunes de les propostes del
Departament d’Ensenyament les hem conegut pels mitjans de comunicació abans que
per un comunicat oficial a direcció. A hores d’ara no sabem ni la plantilla ni el
número de línies de Batxillerat per al curs vinent. No podem assignar professorat ni
tutories als diversos cursos ni sabem si podrem mantenir els desdoblaments que
faciliten l’aprenentatge i l’atenció individualitzada. Desconeixem si es faran proves
d’anticossos als treballadors dels centres educatius.
Entenem que la situació és difícil i complicada, però la vaguetat de les
informacions rebudes ens obliga a anar a les palpentes i això, sumat al fet que el
Departament no assumeix la part de responsabilitat que li pertocaria al·legant
l’autonomia dels centres educatius, fa recaure tota la responsabilitat en les direccions.
El fet que aquestes no comptin amb els recursos i espais necessaris per complir amb el
“Pla d’actuació per al curs 2020-2021” pot contribuir al 
descrèdit social de la
professió docent
.
En contra d’aquesta imatge negativa, és just recordar que el centre ha assumit,
com moltes famílies, el cost de posar a disposició de la comunitat educativa les eines
informàtiques necessàries.
Tot i l’esforç que el professorat ha realitzat durant aquests darrers mesos, sabem
que hi ha molts aspectes que podem millorar de cara al curs vinent. La nostra és una
feina que requereix el contacte estret amb l’alumnat i l’adaptació al format telemàtic
ha estat feixuga. En aquest sentit, 
agraïm molt el suport de les famílies i reconeixem
la tasca duta a terme per inspecció educativa
. Així mateix, ens comprometem a
aprendre dels errors i a seguir lluitant per una educació de qualitat, però per això 
ens
cal comptar amb un Departament d’Ensenyament dialogant que prengui les
decisions tenint en compte la realitat dels centres i assumeixi la responsabilitat de
les seves pròpies limitacions.

Per poder seguir educant…
A fi de poder continuar la nostra tasca educativa, és necessari un pla d’actuació per al
curs 2020-2021 que es prengui seriosament l’educació dels nois i noies i es guiï per
criteris pedagògics i sanitaris en comptes de polítics.
Esperem que el nostre escrit arribi a vosaltres i el setembre que ve ens porti una
realitat més esperançadora.
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