
ALTRES DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ACORD GOV/117/2021, de 27 de juliol, pel qual es prorroga el Programa temporal de mesures
extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la covid-19,
per al curs 2021-2022.

La crisi sanitària ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2 ha estat un repte per a tota la societat i ha requerit
que la Generalitat de Catalunya prengués mesures extraordinàries per a la protecció de la salut de la
ciutadania.

En els moments inicials de la crisi sanitària, l'Administració de la Generalitat es va veure obligada a reaccionar
ràpidament per vetllar per a la protecció de la salut, motiu pel qual es va aprovar la Resolució SLT/719/2020,
de 12 de març, per la qual s'adoptaven mesures addicionals per a la prevenció i el control de la infecció pel
SARS-CoV-2. En aquella intervenció inicial s'establia el tancament de tots els centres i serveis del Servei
d'Educació de Catalunya.

Superada la fase més aguda de la pandèmia, es va obrir un nou escenari, que va comportar la reobertura dels
centres escolars durant el curs 2020-2021, d'acord amb les previsions recollides al Pla d'actuació per al curs
2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia covid-19, que es va elaborar amb l'objectiu de
garantir el dret a l'educació i a la protecció dels infants, i amb el qual es pretenia garantir l'aprenentatge als
centres educatius amb la màxima normalitat, seguint les instruccions sanitàries i garantint la funció social de
l'educació.

Un any més tard, s'han produït avenços significatius en les actuacions sanitàries per fer front a la covid-19. La
contenció de la propagació de la malaltia compta amb un major coneixement sobre el mateix virus i l'avenç de
la vacunació entre la població general, i també de col·lectius especials, com és el cas del personal que treballa
en centres educatius.

No obstant, el fet de no disposar en els moments de programació del curs escolar 2021-2022 d'un vaccí
pediàtric, obliga a mantenir el gruix de mesures organitzatives i de funcionament que s'han implementat
durant el curs 2020-2021.

Continuarà essent necessari el manteniment de criteris adoptats per mitjà del Programa temporal de mesures
extraordinàries per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19,
especialment en aquelles actuacions dirigides a evitar que els grups de convivència estable siguin massa
nombrosos, i reforçar l'atenció a l'alumnat, molt especialment d'aquell a qui la situació de pandèmia li ha
comportat una dificultat afegida en els processos d'aprenentatge.

La pròrroga de les mesures del curs 2020-2021 ha de permetre mantenir la concentració d'alumnes per sota
de la ràtio establerta, que és de 25 alumnes a les escoles i 30 alumnes als instituts. Així mateix, el
manteniment de les mesures del Programa ha de garantir el model d'escola inclusiva, ja que l'alumnat amb
necessitats de suport educatiu i necessitats d'educació especial, continuarà requerint d'esforços addicionals per
detectar el suport necessari en les diferents situacions que es puguin donar durant el curs 2021-2022.

Alhora, cal reforçar el personal de suport educatiu en els grups dels centres d'educació especial, ens els quals
els plans individualitzats dels i de les alumnes esdevenen cabdals per al seu desenvolupament i per a la
generació d'oportunitats. Pel que fa a les actuacions del Pla de millora d'oportunitats educatives contra les
desigualtats, caldrà ser especialment sensibles als efectes que la crisi econòmica i social està deixant, i
efectuar les accions que escaiguin per evitar que impactin produint desigualtats educatives, en funció de la
situació personal i familiar dels infants. En aquest sentit, els centres amb major complexitat educativa
derivada de la concentració d'alumnat socioeconòmicament vulnerable són els que hauran de continuar fent
front a un major increment de necessitats que es poden perllongar aquest curs 2021-2022. Continuaran
requerint de suport addicional per donar resposta a les demandes de reajustament organitzatiu, metodològic i
de reforç docent que s'hauran de mantenir un curs més.

Es disposen ja de dades que apunten que la pandèmia està provocant un augment dels casos de joves que han
deixat l'educació secundària obligatòria sense obtenir-ne el títol i que, en un moment determinat, no segueixen
estudis en el sistema educatiu ni participen en altres accions de formació. Així, adreçades a aquests casos, cal
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desplegar accions de formació professionalitzadora en el context de noves oportunitats, per a les quals són
necessàries, entre d'altres, els perfils d'educador o educadora social.

Finalment, les llars d'infants −que són centres que revesteixen algunes particularitats per la franja d'edat de
l'alumnat que engloben− cal seguir-les reforçant, també pel que fa al personal, per poder garantir els grups
d'infants estables i les mesures específiques d'intensificació dels processos de neteja i desinfecció, tant pel que
fa als espais com als estris.

En conseqüència, resulta necessari i urgent prorrogar durant el curs escolar 2021-2022, l'increment d'efectius
que es va aprovar mitjançant l'Acord GOV/103/2020, de 4 d'agost, pel qual es crea el Programa temporal de
mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de la pandèmia per la
covid-19.

Al seu torn, la incorporació d'efectius al Programa esmentat, creat per l'Acord GOV/103/2020, de 4 d'agost, es
va dur a terme de conformitat amb l'apartat 1.8 de l'Acord del Govern, de 13 de juny de 2017, sobre criteris
per a la formalització de nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i el seu sector públic, els quals van ser observats en el procés d'incorporació d'efectius
que ara es proposa prorrogar.

Per tot això, a proposta del conseller d'Educació, el Govern

 

Acorda:

 

-1 Prorrogar per al curs 2021-2022 el Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021
per als centres educatius en el marc de la pandèmia covid-19.

 

-2 La pròrroga d'aquest Programa és per a la totalitat del curs 2021-2022, de l'1 de setembre de 2021 al 31
d'agost de 2022.

 

-3 Mantenir per al curs 2021-2022, 3.465 dotacions de personal docent, de les quals 180 són substitucions, i
982 dotacions de personal d'administració i serveis, de les quals 70 són substitucions.

 

-4 Les necessitats de personal d'aquest Programa s'han cobert mitjançant els sistemes de provisió establerts
en la normativa vigent i segons l'Acord del Govern, de 13 de juny de 2017, en el marc del procés executat per
al curs escolar 2020-2021 i que es prorroga per al curs 2021-2022.

 

-5 El finançament de la pròrroga d'aquest Programa anirà a càrrec de recursos provinents del Fons Social
Europeu i de fons extraordinaris del pressupost de la Generalitat de Catalunya fins a completar la totalitat del
cost.

 

-6 Autoritzar la persona titular del Departament d'Economia i Hisenda a aprovar les modificacions de crèdit
necessàries per a l'aplicació d'aquest Acord.

 

-7 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 27 de juliol de 2021

 

 

Xavier Bernadí Gil
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Secretari del Govern

 

(21.209.015)
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