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Des del SEP, volem fer 5 cèntims de la Roda de Premsa que va oferir ahir la
Ministra d’Educació i Ensenyament Superior, la Senyora Ester Vilarrubla,
En primer lloc, agrair els aclariments que va oferir sobre calendari escolar i proves
finals. Va ser força clara, que era el que esperàvem, tenir notícies concretes sobre el
tema per poder fer-nos una idea de cap a on ha de tirar la feina dels docents
afectats. El SEP es mostra satisfet amb la decisió de mantenir el calendari tal com
estava plantejat, pensem que és la millor opció de moment, i tenint en compte la
situació excepcional que estem visquen. Pel que fa les proves finals d’alguns
cursos, esperem més detalls dels centres afectats, en aquest cas Formació
Professional i Batxillerat per veure com es tancarà el curs. En aquests col·lectius
directament implicats, sabem que hi ha opinions de tots colors sobre l’anul·lació de
les proves.
No podem amagar que, com que s’havia donat poca informació sobre el
desenvolupament del curs escolar (degut a l’espera de les decisions sanitàries i
laborals), algunes de les notícies han sorprès a alguns col·lectius que van
manifestar per whatsapp que (tot i que algunes podien semblar evidents, o un
“secreto a voces”) estaven desconcertats.
Tanmateix, pel que fa el servei de guarda encara no es tenen notícies de com s’ha
desenvolupat aquest primer dia. Sabem que les persones afectades es van
assabentar de que oferiríem aquest servei pels mitjans de comunicació i fins ahir no
es van posar en contacte amb les persones concernides. El col·lectiu de
col·laboradores va manifestar neguits i molts dubtes al respecte per la manca
d’informació.
Pel que fa el treball telemàtic, els docents, a hores d’ara, semblen més organitzats,
tot i així l'escolaritat a casa genera molts problemes a les llars ja que en molts casos
s’ha de compaginar amb la feina dels adults, s’han d’utilitzar tecnologies… No és
evident gestionar tasques, documents en programes, impressions, horaris,
material… Des de Ministeri fan un seguiment sobre els alumnes amb una situació
vulnerable. Des del SEP volem oferir la nostra col·laboració i ajuda per aquells
alumnes, famílies, treballadors que tinguin algun neguit o necessitin ajuda en algun
aspecte.
És un curs escolar atípic, és molt difícil valorar si les decisions preses seran les
adequades per als diferents actors a nivell acadèmic, social, emocional.... El SEP
valora positivament que la ministra fes, en vàries ocasions, menció de la importància
de la gestió emocional dels alumnes en aquests moments i posés de manifest que el
benestar de l’alumnat passa per davant d’altres preocupacions.
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Han quedat altres qüestions internes que s’han fet arribar a la Ministra via correu
electrònic i que esperem que es puguin resoldre.

