1/3

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. 8724 - 4.8.2022
CVE-DOGC-A-22215032-2022

ALTRES DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ
ACORD GOV/163/2022, de 2 d'agost, pel qual es crea el Programa temporal de mesures orientades a mitigar
els efectes de la complexitat socioeconòmica i cultural en els resultats de l'acció educativa.

Amb l'inici del curs 2020-2021, es va procedir a la reobertura dels centres escolars deixant enrere un episodi
sense precedents immediats com va ser el tancament dels centres docents i l'obligada reorientació de la
metodologia i sistema d'organització de l'activitat educativa a què ens vam veure obligats a causa de la
pandèmia ocasionada pel coronavirus SARS-CoV-2.
En el darrer quadrimestre de 2020, va arribar l'inici d'un curs que venia condicionat per normatives i protocols
de base sanitària orientats a garantir el dret a la salut i a la seguretat dels infants i joves, i a fer-lo compatible
amb un altre dret fonamental com és el dret a l'educació.
Aquesta situació d'excepcionalitat va incidir amb més intensitat en les famílies més vulnerables, que van veure
agreujada la situació socioeconòmica de moltes d'elles. Aquest fet va comportar un increment de la
desvinculació d'aquestes famílies dels centres educatius dels seus fills i filles i va incidir en un increment de
l'absentisme escolar i de l'abandonament escolar prematur.
Prop de complir-se dos anys d'aquell procés de reobertura, el risc que les situacions dels entorns de
complexitat poden deixar sobre determinats grups d'alumnes ha de ser compensat amb mesures tendents a
garantir l'equitat en l'accés al dret a l'educació i que l'exercici d'aquest dret pugui esdevenir un autèntic
instrument de transformació i millora de les situacions personals i familiars.
El Departament d'Educació ha abordat aquestes necessitats de compensació en les condicions inicials en què es
produeix l'acció educativa per mitjà d'experiències com el programa d'innovació Plans educatius d'entorn 0-20,
el qual ha determinat un nou paradigma de la comunitat educativa com a factor d'integració.
Al seu torn, el Pacte contra la segregació escolar de Catalunya recull el desplegament de mesures de suport als
centres amb una composició social desafavorida i preveu accions que incideixen específicament en els centres
amb una elevada concentració de complexitat social i educativa, i més negativament afectats per la segregació
escolar present en el sistema educatiu.
Una eina més en l'abordatge d'aquesta qüestió, i per a donar resposta a l'increment i l'agreujament de
situacions de vulnerabilitat de moltes famílies d'alumnes dels centres educatius de Catalunya a causa de la
situació d'emergència social esdevinguda per la covid-19, ha estat l'inici del Pla de millora de les oportunitats
educatives el curs 2020-2021, amb diferents àmbits d'actuació i mesures previstes, el desplegament de les
quals es plantejava en un moment estratègic.
En el moment en què ens trobem, i amb unes circumstàncies econòmiques i socials d'entorn en el global del
país que poden agreujar determinades situacions de vulnerabilitat, resulta necessari mantenir per als tres
cursos acadèmics vinents determinats suports específics de professionals d'atenció educativa a centres que són
considerats de complexitat, com a part d'una estratègia integrada per superar aquestes condicions d'entorn, i
que han de fer possible la connexió dels contextos lectiu i no lectiu, facilitant el contínuum educatiu; la
coordinació entre alumnat, família, centre i entorn; i la millora de les condicions de detecció i acompanyament
ja en els inicis del segon cicle d'educació infantil, garantint la presència d'especialistes en suport a les etapes
primerenques en els centres que més ho necessiten.
Per tot això, a proposta del conseller d'Educació, el Govern

Acorda:

-1 Crear el Programa temporal de mesures orientades a mitigar els efectes de la complexitat socioeconòmica i
cultural en els resultats de l'acció educativa, sota l'adscripció de la Direcció de Serveis del Departament
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d'Educació.

-2 L'objecte del Programa és suplementar amb professionals d'atenció educativa l'activitat que es presta en els
centres docents que, per les característiques socioeconòmiques, culturals o d'entorn de les famílies integrants
de la comunitat educativa, conformen un entorn de complexitat, amb la finalitat de garantir l'equitat en l'accés
a l'educació.

-3 Les tasques que s'exerceixen en el marc del Programa estan vinculades a l'adopció de mesures que
permetin actuacions d'atenció, reforç i suport a l'alumnat en l'actual àmbit d'actuació dels professionals de
l'educació social, la integració social i l'educació infantil.

-4 La durada d'aquest Programa és per a tres cursos acadèmics, amb inici l'1 de setembre de 2022 i
finalització el 31 d'agost de 2025.

-5 Incorporar al Programa un total de 523 professionals d'atenció educativa, distribuïts en els cossos i
categories següents:

Grup/nivell Cos o categoria
B18

Diplomat/ada educador/a social

C1

Integrador/a social

C1

Tècnic/a especialista en educació infantil

Dotacions
85
340
98

-6 Les necessitats de personal d'aquest Programa seran objecte de cobertura mitjançant els sistemes de
provisió previstos en la normativa vigent i de les previsions contingudes en l'Acord del Govern vigent sobre
nomenaments i contractacions de personal temporal en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i el seu sector públic.

-7 El finançament d'aquest programa provindrà de recursos de Fons Social Europeu, en un 40%, i a càrrec dels
crèdits generats per transferència del capítol II del Departament d'Educació, en el 60% restant, d'acord amb
les instruccions que dicti a l'efecte el Departament d'Economia i Hisenda.

-8 Incorporar a la plantilla del Departament d'Educació les dotacions de personal d'atenció educativa
vinculades a aquest Programa, en el moment de la seva finalització, en cas que les disponibilitats
pressupostàries ho permetin.

-9 Autoritzar la persona titular del Departament d'Economia i Hisenda per aprovar les modificacions de crèdit
necessàries per a l'aplicació d'aquest Acord.

-10 Disposar la publicació d'aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 2 d'agost de 2022
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Xavier Bernadí Gil
Secretari del Govern

(22.215.032)

ISSN 1988-298X

https://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

