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TERCER PAQUET DE MESURES DE JUNTS PER SANT CUGAT: 
PROPOSTES EN L’ÀMBIT EDUCATIU DAVANT LA CRISI DERIVADA DE LA COVID-19 

 

 

Conjunt de propostes per a contribuir a millorar l’accés a l’educació dels  infants i joves de la ciutat 

 

La situació de confinament s’està allargant i hi ha perspectives que encara s’allargui més.  

A nivell educatiu suposa un trasbals per als centres educatius ja que han de modificar la manera de 
comunicar-se amb l’alumnat i les famílies, perdent el contacte directe. 

Les famílies viuen amb confusió i incertesa aquesta situació: les famílies amb fills i filles que acaben etapa 
educativa preocupades per la preinscripció, l’alumnat de batxillerat molt preocupat per les proves de 
selectivitat i l’alumnat i professorat universitari també confús en com s’avaluarà. 

Cal, a més, tenir en compte les diferents i desiguals situacions en què es troben les famílies i també el 
professorat. 

Constatem també que hi infants que estaven en seguiment social municipal o DGAIA i els centres han perdut 
la pista. 

Davant d’això proposem una sèrie de mesures que entenem que es poden emprendre a nivell municipal. 
Són propostes encaminades a l’assoliment de dos objectius principals. 

1. Garantir l’accés universal a l’educació. 

2. Coordinar les decisions a nivell municipal amb el màxim consens entre centres, famílies, alumnes 
tant siguin de la pública, concertada o privada. 

 

 

Propostes generals 

- CONVOCAR un consell escolar municipal extraordinari i permanent pel seguiment de la crisi. 

- Fer una trobades amb les diferents direccions dels centres segons l’etapa per: 

o Anar recollint informació del que s’està fent a cada centre i quins problemes els genera la 
crisi. 

o Compartir propostes; és una situació nova i les aportacions de la resta de centres serà bona.  
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- Comprovar que totes les famílies becades han rebut la targeta moneder. 

- Fer un retorn als centres de la situació de les famílies nouvingudes. 

- Crear un espai de suport emocional per a les famílies en situacions complexes. 

- Ampliar la cobertura gratuïta de la xarxa WIFI, (equipaments municipals, faroles amb xarxa, i fins i 
tot, si cal, instal·lar un router a les llars que ho necessitin a càrrec de l’Ajuntament , també es podria 
fer una campanya per tal que la gent cedeixi WIFI durant el confinament, “obrim el cadenat”. 

- Cedir material informàtic a totes les llars que ho necessitin d’acord amb els centres escolars i a 
través de les seves indicacions. Instar a la creació d'un fons municipal d'equipament TiC, on els 
centres educatius i altres entitats puguin informar dels estocs d'ordinadors que tenen, per després 
cedir-los temporalment a totes aquelles persones que en necessitin (teletreballadors, estudiants…) 
i organitzar-ne el repartiment.  

- Contactar amb el Consell dels Infants i Joves i que facin un vídeo on expliquin com estan vivint tot 
plegat per enviar a tots els nens i nenes de la ciutat, i així engrescar-los a estar a casa. 

- Generar un espai d’assessorament als i les docents per tal de garantir que tots i totes les docents 
puguin fer classes online si els seu centre ho requereix. 

- Obrir un canal de comunicació específic per resoldre tot tipus de dubtes en relació al sector. 

- Obrir un portal digital proporcionat i gestionat per l’Ajuntament on es facilitin recursos 
d’aprenentatge per a tot l’alumnat d’infantil, primària i secundària i que tingui com a continguts 
essencials: 

o Un apartat de FAQS amb la resolució dels dubtes més habituals com ara: com puc accedir 
a una xarxa wifi o com puc demanar un ordinador en préstec?  

o Recomanar l'ús del portal edu365.cat com a eina d'aprenentatge de referència per les 
etapes d'Infantil, Primària i ESO.  

o Directori amb enllaços als webs de cada centre escolar i institut.  

 

Bressol municipal i llars d’infants 

- Utilitzar l’espai web de l’Ajuntament per oferir propostes de les educadores a les famílies d’aquesta 
etapa educativa. 

- Les llars d’infants estan en una situació molt delicada degut al decret anunciat el passat 2 d’abril 
pel govern espanyol, cal fer una trobada amb elles i incloure-les a la taula d’emergència econòmica.  
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Infantil i Primària 

- Poder establir seguiment des dels centres dels infants en seguiment de serveis socials o tutelats per 
la DGAIA.  

- Proposar reptes als infants per poder publicar-los als canals de comunicació locals o al web de 
l’Ajuntament. 

- Els serveis de menjador i extraescolars de les escoles s’han suspès i s’han deixat de cobrar a tots els 
centres. Les entitats que gestionen les activitats extraescolars viuen una situació molt complicada, 
ja que tot i que puguin acollir-se a un ERTO, no totes podran assumir la despesa que suposa. 
Proposem crear un fons de contingència per poder ajudar-les. 

 

ESO, Batxillerat i FP 

- Fer un acompanyament específic a l’alumnat que ha de presentar-se a la Selectivitat. 

- Establir una línia de comunicació “jove” a través de les eines que utilitzen, advertint, assessorant... 

- Utilitzar les impressores 3D que tenen els centres per fabricar equips de protecció, demanar suport 
als alumnes més grans (1r  de batxillerat) coordinat amb el Fab lab i les direccions dels centres. 

- Proposar reptes a l’alumnat per poder publicar-los als canals de comunicació locals o al web de 
l’Ajuntament. 

- Convocar un concurs per Instagram potenciant que l’alumnat pugui pujar contingut de 
conscienciació (de confinament a casa, estudis des de casa, etc.) amb un hashtag municipal tipus 
#SantCovidDelVallès, #CugatChallenge, o similars, a partir del qual s’esculli als guanyadors.  

 

Universitat 

Sant Cugat és una ciutat universitària que inclou en el seu terme municipal quatre centres universitaris 
reconeguts lligats als àmbits sanitari, econòmic, arquitectura i urbanisme i, informàtic. 

 

Pel que fa a l’actual crisi proposem: 

- Detectar grups de recerca en aquests centres universitaris que puguin oferir solucions a la ciutat. 
Plantegem temes com: construccions efímeres d’emergència, sistemes de reforma ràpida d’espais 
per a noves necessitats, ajuts en el camp sanitari, propostes innovadores en el camp econòmic per 
després del Corona... 

- Plantejar reptes de sostenibilitat per a la ciutat als màsters universitaris i establir convenis de 
col·laboració. 
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- Oferir la ciutat per a possibles dificultats logístiques dels Centres Universitaris per a concloure un 
curs acadèmic convuls i l’arrencada del proper. 

- Afavorir la proposta de startups que es formen a la universitat com a innovació que millori l’activitat 
econòmica de la ciutat. 

 

I més enllà de l’actual crisi, fer una crida a col·laborar entre els quatre centres universitaris per projectes de 
recerca conjunta en benefici de les universitats i la ciutat. El marc més idoni seria el de convocar, amb la 
mediació de l’Ajuntament, el Campus Universitari de Sant Cugat amb la participació de representants dels 
quatre centres i l’Ajuntament. 

 

 

 

Sant Cugat del Vallès, 6  d’abril de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


