MOCIÓ PER A LA DIGITALITZACIÓ
D’AULES AL MUNICIPI
Al llarg dels darrers anys la nostra societat ha viscut una cada cop més accelerada digitalització dels diversos àmbits del seu funcionament que l’actual
pandèmia de la COVID-19 ha posat encara més de manifest. Tot i així, hi ha
situacions de la digitalització de la vida en pandèmia que s’espera es puguin
revertir tant aviat com sigui possible – com les trobades per videoconferència amb família i amics – però n’hi ha d’altres, que de ben segur persistiran
en el temps, tot suposant un canvi de paradigma que requerirà que el conjunt de la societat s’hi adapti – com el teletreball o la docència a distància –
i on els municipis hi hauran de jugar un paper clau per acompanyar en
aquesta transformació.
És en aquest darrer supòsit en que en aquests moments tenim no sols
l’oportunitat d’excel·lir, si no també el deure de posar a disposició dels centres educatius del municipi les eines per poder adaptar-se a la docència a
distància, tot superant els reptes que això comporta per aprofitar-ne els
avantatges, tal i com han fet alguns dels centres educatius més importants
del nostre país i del món. Alguns d’ells han transformat algunes de les seves
aules en autèntics platós de televisió amb l’objectiu de crear continguts educatius de la màxima qualitat malgrat la reducció de la presencialitat. Això
està essent de vital importància en el context actual, però també representarà una millora substancial per a totes aquelles persones amb mobilitat reduïda o diversitat funcional i, també, per a les seves famílies.
Precisament, aquesta és també una oportunitat per al nostre municipi que,
amb l’equipament de Roca Umbert Fàbrica de les Arts pot donar resposta al
canvi de paradigma al que fem referència més amunt, amb la creació d’un o
diversos espais destinats a la gravació de continguts educatius, amb personal tècnic d’imatge i so per donar suport als docents en el procés i, alhora,
esdevenint també espai per a la realització de pràctiques per als alumnes
de CFGM i CFGS d’aquest mateix àmbit.

Finalment, convé recordar que a la primavera del proper any 2021 es preveu
l’arribada de fons des de la Unió Europea, que les administracions locals
hauran de destinar a iniciatives de digitalització i/o iniciatives per a fer front
a l’emergència climàtica, i, per tant, la digitalització de les aules del nostre
municipi pot esdevenir una de les mesures que es dugui a terme amb
aquesta dotació econòmica.
I, per tot això, el Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya proposa que el Ple de l’Ajuntament de Granollers adopti
els següents
ACORDS
PRIMER.- Determinar les necessitats de digitalització d’aules al nostre municipi, en tots els nivells educatius i centres (independentment de la seva
titularitat)
SEGON.- Habilitar un espai de Roca Umbert Fàbrica de les Arts com a plató
compartit entre els diversos centres educatius del municipi, de tal manera
que sigui possible usar-lo per a la gravació de continguts educatius i fer classes on-line en directe.
TERCER.- Dotar el citat espai de personal tècnic a disposició dels centres
que en vulguin fer ús.
QUART.- Utilitzar el citat espai per a la realització de les pràctiques dels
CFGM i CFGS en l’àmbit de la imatge i el so, en conveni amb els centres
educatius que els imparteixin.
CINQUÈ.- Desenvolupar un pla per a la digitalització parcial d’aules als centres educatius del municipi, per tal d’anar descongestionant l’espai proposat.

