
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA A LA JUNTA DE 
PORTAVEUS DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL SOBRE LA REPRESA DE 
PRESENCIALITAT DELS CENTRES DE FORMACIÓ NO REGLADA D’IDIOMES. 

En Pol Gibert Horcas, Portaveu del Grup Municipal Socialista, exposa:  

El Gremi d’Escoles d’Idiomes de Catalunya (GEIC), com a representació dels centres de 
formació no reglada d’idiomes, es troba en situació crítica arran la pandèmia de la Covid-19, 
i per aquest motiu reivindica reprendre la presencialitat a les seves aules i ser considerats 
centres d’educació essencial com succeeix a la resta de l’Estat.  

A Catalunya hi ha més de 1.300 centres d´idiomes i reforç que son empreses familiars i 
microempreses que donen feina a prop de 8.000 treballadors i tenen uns 300.000 alumnes. 
Son un teixit empresarial important a la nostra societat i estan a la corda fluixa. Actualment, 
al voltant d´un 30% dels centres ha tancat en els darrers 10 mesos (des del març 2020). La 
majoria dels centres que han pogut continuar oberts ha sofert pèrdues per baixes d´alumnes 
d’entre un 30 i un 40%. 

Des del primer confinament al mes de març 2020 únicament han pogut fer classes presencials 
un total d´un mes i mig. 

L’aixecament del primer estat d´alarma a finals de juny va coincidir amb la fi del curs escolar 
2019-2020. Precisament els mesos de juliol i d’agost, quan altres sectors van poder aprofitar 
per a recuperar-se, constitueixen la seva temporada baixa atès el calendari escolar 
vacacional. A mitjans de setembre, quan va començar el nou curs 2020-2021, a Sabadell van 
poder obrir després de realitzar importants inversions en els seus centres per tal de poder 
complir i adaptar-se a totes les mesures sanitàries d´higiene i de protecció establertes als 
protocols contra la Covid-19. Això només va durar un mes i mig perquè el 30 d´octubre, i a 
causa de les restriccions imposades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya 
per a la contenció de la pandèmia, es va suspendre tota presencialitat als centres no reglats 
de formació i ensenyament d´idiomes. No va ser fins al 23 de novembre que se´ls va deixar 
tornar a obrir els centres però amb importants restriccions ja que només era permesa la 
presència de 6 alumnes per aula. I de nou, just després de dues setmanes de vacances de 
Nadal, d´acord amb el calendari escolar, el 7 de gener de 2021 el Departament de Salut torna 
a prohibir la presencialitat als seus centres, restricció que de moment està en vigor fins al 7 
de febrer. 

Els centres de formació d´idiomes no reglats son serveis educatius i formatius, i l´educació té 
caràcter essencial. Son part inherent de la formació essencial dels infants, adolescents, joves 
i adults. Son un complement essencial a l´ensenyament reglat perquè ajuden a disminuir el 
fracàs escolar. Els seus alumnes venen buscant un suport extra, alguns per necessitat d'un 
reforç i atenció especial (alumnes amb problemes d'aprenentatge, TDH, nouvinguts, etc) i 
d'altres per ampliar coneixements. 

Ofereixen un servei essencial a la ciutat en la mesura que el dret de l'infant inclou el dret a 
formar-se i a rebre educació. Tanmateix, no només son essencials pels infants i els 
adolescents: els joves i els adults també troben en els centres d’idiomes una formació 
essencial perquè els preparen de cara a obtenir titulacions oficials que els permetran accedir 
al món laboral o a millorar la seva carrera professional. 



Per tot això, considerem que és imprescindible recuperar la presencialitat als seus centres i 
poder, d’aquesta manera, mantenir els grups amb normalitat. Impartir la formació en modalitat 
online perjudica el desenvolupament dels seus alumnes, crea importants desigualtats 
respecte als alumnes que tenen menys recursos i afecta negativament el seguiment de la 
formació d’aquells alumnes més petits i/o amb problemes d´aprenentatge. 

Al llarg de la pandèmia s´ha demostrat que no hi ha brots originats als centres de formació no 
reglada. Això és gràcies a l´esforç que les empreses de formació no reglada estan fent per 
garantir la seguretat dels seus treballadors, alumnes i famílies. 

A Sabadell tenen grups reduïts i constants, la qual cosa permet garantir la traçabilitat de 
qualsevol indici de contagi, aturar la cadena immediatament i actuar amb màxima celeritat. 
Enregistren els casos positius i les quarantenes per facilitar-ne la traçabilitat. 

El risc de contagi és mínim, tal i com es desprèn de les dades oficials sobre el nombre de 
contagiats imputats als seus centres. 

Els seus centres han pres les mesures sanitàries necessàries i han fet notables inversions 
per tal de donar resposta immediata a la gravetat de la situació de pandèmia imperant. Així, 
garantim la distància interpersonal entre alumnes, proporcionen gel hidroalcohòlic arreu de 
les nostres instal·lacions, planifiquen les entrades i les sortides al centre de manera 
esglaonada, fan obligatori l'ús de la mascareta en tot moment per part del personal i dels 
propis alumnes, prenen la temperatura en entrar al seu recinte, ventilem les aules 
periòdicament en el decurs de la cada jornada, etc. I tot això sense que cap Administració els 
hagi ajudat, simplement per sentit de la responsabilitat. 

Durant tots els períodes de confinament i de restriccions que ha ordenat el Govern de 
Catalunya, el seu sector sempre ha estat menystingut i obligat al cessament de la 
presencialitat. 

Aquesta suspensió ha suposat un important greuge respecte a la formació reglada regulada 
pel Govern de la Generalitat, ja que tant les Escoles Oficials d´Idiomes com els Centres de 
Formació d´Adults i els ensenyaments de Règim Especial Reglat han estat autoritzats 
expressament des del primer dia per poder continuar impartint classes presencialment en 
totes les franges d’edat (infants, nens, joves i adults), i només se´ls ha recomanat l’adopció 
de mesures per reduir l´assistència presencial d´alumnes, però en cap cas se´ls ha prohibit 
la presencialitat. Si és essencial mantenir els centres d´ensenyament reglat oberts, també ho 
ha de ser garantir els serveis associats a la formació i a l´educació no reglada. 

La totalitat de CCAA (excepte Catalunya i La Rioja) permeten fer classes presencials a les 
escoles no reglades d´idiomes, sempre respectant les mesures de seguretat específiques 
establertes per al sector a cadascun dels territoris (distància social, ús obligatori de 
mascareta, rentat de mans, ventilació, nombre màxim d´alumnes, ràtios etc). A la resta de 
l´Estat els centres privats de formació d´idiomes són considerats essencials i segurs. 

 

Per tots aquests motius, el Grup Municipal Socialista proposa a la Junta de Portaveus 
de l’Ajuntament de Sabadell l’adopció dels següents acords:  

PRIMER: - Donar suport a les reivindicacions del Gremi d’Escoles d’Idiomes de Catalunya 
(GEIC), com a representació dels centres de formació no reglada d’idiomes, per tal de poder 
reprendre la presencialitat a les aules de manera segura.  

SEGON:- Instar a la Generalitat a que les escoles d’idiomes de formació no reglada, siguin 
considerades com centres d'educació essencial com succeeix a la resta de l’Estat (excepte 
Catalunya i La Rioja).  



TERCER:- Donar trasllat al Gremi d’Escoles d’Idiomes de Catalunya (GEIC) per tal que ho 
faci arribar a tots els seus centres de formació no reglada d’idiomes, al Departament 
d’Educació de la Generalitat i al Departament de Salut de la Generalitat. 

 

No obstant, la Junta de Portaveus resoldrà.  

 

 

 

 

Pol Gibert Horcas. 

Regidor Portaveu del Grup Municipal Socialista.  


