
 

 
 
MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS SILLA: 
ESCLETXA DIGITAL_POBLACIÓ ESCOLAR 

 
Raquel Sánchez Grande, en qualitat de portaveu i regidora del grup municipal 
Compromís per Silla, 
 
 
EXPOSA: 
 
El nostre sistema educatiu no estava preparat per a fer el salt, de la nit al dia, a 
l'educació a distància. Cal valorar l'enorme esforç que està fent el Ministeri, la 
Conselleria d’Educació, els equips directius i docents, les famílies i l’alumnat per poder 
seguir garantint el dret a l’educació durant el confinament. 
 
Hi ha famílies a Silla que no disposen dels dispositius necessaris i això pot dificultar 
que els seus fills i filles no puguen seguir el ritme i es corre el risc de desvincular-se de 
l'ensenyament, i fins i tot, d'abandonar. Cal assenyalar que l’Estat Espanyol és el país 
amb la taxa més gran d'abandó escolar primerenc d'Europa i aquest és un cost 
econòmic i social molt alt que es pot veure agreujat ara amb la declaració de l’Estat 
d’Alarma i el tancament dels centres educatius.  
 
 
Respecte de l’escletxa digital de la població escolar de Silla, la portaveu de 
Compromís per Silla va sol·licitar a l’Ajuntament de Silla informació detallada del 
nombre d’alumnes sense dispositius informàtics i connexió a internet als seus 
domicilis.  Amb la informació aportada per l’àrea de Serveis Social i els equips directius 
–als que agraïm de bestreta la col·laboració- s’ha detectat que a Silla hi ha 70 alumnes 
que no disposen de les tecnologies necessàries per poder seguir els estudis des de 
casa en igualtat d’oportunitats educatives que la resta de la població escolar 
que sí que en tenen. 
 
La Conselleria d’Educació i el Ministeri d’Educació han destinat un total de 50 tauletes 
en connexió a internet als escolars de Silla que pateixen l’escletxa digital en una 
distribució de 14.000 tauletes a tot el territori valencià.  
 
Amb açò, podem determinar que encara resten 20 alumnes de Silla sense dispositiu 
informàtic ni connexió de dades per poder estudiar des de casa aquest darrer 
trimestre. 
 
En aquest moment tan difícil cal garantir, amb mesures contundents i decidides, 
l’equitat i la qualitat del sistema educatiu, sense deixar a cap escolar de Silla darrere. 
 



A més, entenem que les xarxes Wifi de totes els edificis municipal podrien contribuir a 
garantir una major i millor connectivitat del veïnat durant el confinament, sempre que 
en condicions de seguretat, es creara una xarxa d’invitats per poder compartir wifi 
durant el confinament.  
 
Per tot això, ACORDEN:  
 
Primer. La distribució de vint equips informàtics o dispositius electrònics amb connexió 
a internet, mitjançant l’àrea d’Informàtica de l’Ajuntament.  
 
Segon. En cas de no haver existències d’equips informàtics en l’Ajuntament, destinar 
3000 euros a l’adquisició de dispositius informàtics.  
 
Tercer. Ampliar el contracte de telefonia mòbil de l’Ajuntament per subministrar bons 
amb dades mòbils o pendrive amb connexió a internet o qualsevol proposta alternativa 
tècnica que puga millorar o donar solució a l’escletxa digital en la població escolar.  
 
Quart. Que els edificis municipals obriguen les WIFI, en mode de seguretat, Xarxa 
d’invitats, per garantir la connectivitat de la població.  
 
 
 
Perquè conste als efectes oportuns, signa la present: 
 
 

 
 

En Silla a 19 d’abril de 2020 
Raquel Sánchez Grande 
Portaveu del Grup Municipal 
Compromís per Silla 

 
 
 
 
 


