
COMUNICAT CONJUNT DE LES DIRECCIONS DE LES 
 ESCOLES PÚBLIQUES DEL GARRAF. 

 
Benvolgudes famílies de les Escoles Públiques d’Educació Infantil i Primària de la comarca             
del Garraf, 
 
Les direccions i els equips docents de les escoles de la nostra comarca tenim moltes ganes                
de retrobar-nos amb els infants i les famílies i de recuperar els mil moments que aquest                
maleït virus ens ha robat. Necessitem tant com vosaltres reobrir els centres per a              
reomplir-los de somriures còmplices, de corredisses, d’abraçades i d’aprenentatges         
emocionants. L’escola, sense tot això, és molt poca escola. 
 
El Departament d’Educació ha comunicat que els centres escolars reobriran el proper 1 de              
juny, si la comarca es troba en Fase 2 de desconfinament. Però aquesta reobertura de               
centres, en cap cas serà per tornar a l’escola que vam buidar precipitadament el passat 12                
de març. Les mesures de seguretat que caldrà complir per preservar la salut tant dels               
infants com dels equips docents ens empenyen a crear escenaris estèrils, sense contacte,             
individualitzats, de marcada disciplina i d’ambient inquietant. 
 
Havent rellegit una i mil vegades les instruccions que defineixen aquesta reobertura volem             
compartir amb vosaltres alguns elements de reflexió en relació a les etapes educatives: 
 
Educació Infantil 
El pla ha de contemplar un espai de guarderia (sí, de guarderia) per a infants de 3 a 6 anys                    
amb una mestra o mestre per cada 8 o 10 infants des de les 9.00 fins a les 13.00h. Amb els                     
recursos humans, materials i d’espais actuals, els equips de mestres veiem del tot inviable              
poder garantir la seguretat de les persones que convisquin en aquests contextos. Veiem             
inviable poder “entretenir” infants d’aquestes edats durant 4 hores sense poder compartir            
joguines, sense poder acostar-se als amics i amigues, sense fer un ús correcte de les               
mascaretes, sense poder sortir al pati de forma totalment lliure, havent de desinfectar espais              
com els lavabos després de cada ús, o havent d’esmorzar. I tampoc sense haver rebut cap                
tipus de material de protecció extraordinari. Si més no, no és viable si les direccions ens                
hem de fer responsables de la seguretat de les persones implicades. 
 
Entenem i compartim la necessitat de que les escoles exercim una labor social davant d’una               
emergència com les que estem vivint però la solució als problemes de conciliació no pot               
recaure en els centres en les condicions amb les que ens empenyen a fer-ho. Volem reobrir                
les escoles, però no així. 
 
Educació Primària  
El pla restringeix l’accés lliure al centre i redueix la mobilitat i l’ús d’espais tant a infants com                  
docents per tal de garantir conductes socials segures. Venir a l’escola serà sempre             
voluntari. En cap cas els horaris seran els habituals de la resta del curs i sempre estaran                 
subjectes a la programació i cita prèvia per part de l’equip de mestres. No es contempla fer                 
classe cada dia ni tampoc tot un matí. En cap cas podrà estar el grup classe sencer en un                   
mateix espai físic tancat. Caldrà eliminar l’ús de material físic compartit i vetllar en tot               



moment pel distanciament entre persones. Tampoc en aquest cas, els centres rebrem cap             
material extraordinari de protecció. 
 
Sí que els equips de mestres veuríem la necessitat de tancar el curs de forma presencial                
per poder fer un acompanyament tutorial. Cada centre concretarà en el seu pla de              
reobertura les mesures adoptades. El curs seguirà telemàticament fins el 19 de juny. 
 
Tampoc en aquest cas els infants i joves retornaran a l’escola que ells van deixar el passat                 
12 de març. Si volem vetllar per la seguretat de totes, l’escenari escolar es converteix en un                 
context poc emocional, molt programat, molt estàtic i molt disciplinat. Justament en les             
antípodes del que pensem que ha de ser una escola. Només en aquestes condicions els               
equips docents podem reobrir els centres per acomiadar i acompanyar els infants. 
 
Les direccions i els equips docents volem tornar a l’escola, però a aquella escola              
emocionant i viva i no a una de fantasmagòrica i basada en la por al contagi. 
 
Reobrirem, però l’escola sense moviment i contacte, és menys escola. 
 

Direccions de les Escoles Públiques del Garraf 
25 de maig de 2020 

 
 


