
 

Moció per un estiu educador a Premià per 

combatre les desigualtats que hagi pogut generar el 

confinament pel COVID-19 

 

La crisi del coronavirus va obligar a tancar les escoles del país des de divendres 13 de 

març i ha obligat a que el curs es reprengués de manera telemàtica passada la setmana 

santa. Deixant nens i nenes amb més de tres mesos de calendari escolar lluny de les aules 

amb la possibilitat que hagi un increment de la bretxa educativa. 

Tenim la sort que ha hagut un gran compromís per part de molts agents educatius, 

especialment docents, en oferir activitats diversificades (artístiques, culturals, musicals, 

acadèmiques, emocionals etc.) per pal·liar aquesta situació. Però sabem que el seguiment 

d’aquestes activitats poden no estar a l’abast de tothom donades les diferències a les 

cases. No a totes elles es pot tenir el mateix accés a internet, ordinadors, possibilitats de 

persones adultes d’acompanyar-les o fins i tot per les circumstàncies que poden estar 

vivint (pèrdues de familiars, manca de feina, habitatge o malestar emocional.  

 

Sabem que el sistema educatiu és garant de l’equitat i la igualtat d’oportunitats la seva 

màxima prioritat, per això aquesta “desconnexió escolar” és un risc de primer nivell. 

Perquè sabem que els períodes prolongats de no assistència a l’escola agreugen les 

bretxes educatives. La recerca ens ha demostrat que les vacances d’estiu no afecten a tots 

els alumnes per igual, sinó que principalment les deturen el ritme d’aprenentatge entre 

els grups socialment més vulnerables, que no tenen accés a les mateixes activitats de 

lleure que els altres. Parlem d’estils de socialització diferents i de possibilitats desiguals 

d’accedir a determinats recursos extraescolars i de lleure de perfil pedagògic i 

d’enriquiment educatiu. 

 

En aquest context de no assistència als centres escolars, experts en segregació educativa, 

com el professor de la UVIC Jordi Collet  afirmen que les desigualtats al setembre seran 

encara més grans enormes i recomanen fer un pla de xoc potent d’estiu enriquit per 

infants i famílies. També altres veus d’entitats educatives, com les vinculades al programa 

Educació 360 al qual s’ha sumat l’Ajuntament proposen proveir una oferta gratuïta i de 

qualitat d’escoles o programes d’estiu arreu del territori, amb la participació dels agents 

locals i comunitaris, comptant amb professionals de l’educació i voluntaris (no 

necessàriament docents) i donant totes les facilitats perquè hi participin els infants i 

adolescents procedents d’entorns més desafavorits.  

 

A aquesta aposta s’ha sumat el Departament d’Educació, coincidint amb el Ministeri 

d’Educació de l’Estat, que ha anunciat la col·laboració amb les responsables d’infància i 



joventut per potenciar aquests tipus de propostes per aquest estiu, potenciant els casals 

i les beques d’accés.  

 

Per tot això pensem que és important que a Premià de Mar comencem a plantejar 

actuacions per aquest estiu en clau comunitària per potenciar les propostes de lleure que 

puguin complementar les competències que es treballen a l'escola i augmentar les beques 

d'estiu per igualar l'accés, tant al mes de Juliol com Agost. No pensem en espais 

academicistes que busquin recuperar continguts concrets, però si en espais que ajudin a 

recuperar la connexió amb la cultura, la música, la natura -si les recomanacions sanitàries 

ho fan possible-, que se centrin en el benestar emocional, psicològic i el treball 

competencial. Treballant en enriquir els espais de lleure existent, donant accés a les mes 

desafavorides i creant activitats paral·leles per tota la població amb suport dels 

equipaments i el teixit associatiu municipal.  

 

 

Per això, des de Crida Premianenca, proposem al ple els següents acords:  

 

Primer.- Generar un grup de treball mixt, que podria ser una comissió del consell escolar, 

político-tècnica amb professorat i entitats que puguin oferir activitats (esportives, 

culturals, musicals, de lleure, etc.). Amb la voluntat de treballar una proposta d’estiu 

educador i aterrar-la a Premià. En col·laboració amb el Departament d’Educació, 

Diputació de Barcelona i altres instàncies pertinents que s’impliquin en la proposta. 

 

Segon.- Que totes les activitats emmarcades dins d’aquesta proposta siguin gratuïtes o 

amb un sistema de beques ampli que pugui garantir l’accés a totes les famílies, posant en 

focus en aquelles amb major necessitat. 

 

Tercer.- Desenvolupar activitats en col·laboració amb professorat dels centres de 

manera voluntària, respectant el seu temps de descans, personal contractat de casals, 

estudiants en pràctiques o voluntàries amb formació pedagògica, tècniques municipals i 

entitats municipals. 

 

Quart.- Possibilitar que es facin servir els espais dels centres educatius, però de manera 

combinada amb activitats a espais de natura del poble, campaments, equipaments 

esportius o espais a l’aire lliure del poble, sempre respectant recomanacions sanitàries.  

 

Cinquè.- Que es plantegin objectius i activitats amb contingut pedagògic que combinin 

competències, activitats esportives, culturals i el  treball emocional. 
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