
Girona, 9 de juny de 2020

LES AMPA D’ESCOLES PÚBLIQUES DE LA CIUTAT DE GIRONA 
RECLAMEN AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ QUE ES TINGUIN EN 

COMPTE LES FAMÍLIES EN LA TORNADA A L’ESCOLA
Exigeixen saber amb quines condicions es farà el retorn al setembre

Les AMPA d’escoles d’infantil i primària i d’escoles bressol de la ciutat de Girona han signat un manifest 
conjunt en el que exigeixen respostes clares del Departament d’Educació sobre com serà la tornada a 
l’escola al setembre. En el manifest, critiquen la reobertura al mes de juny doncs consideren que “no 
resol res” i també l’actitud “poc dialogant” del departament que consideren que ha ignorat tota la 
comunitat educativa a l’hora de prendre decisions durant la crisi sanitària del Covid-19.

Per les AMPA gironines, els nens han estat els grans oblidats d’aquesta crisi sanitària. Demanen 
autocrítica a l’administració però també a les escoles i a les mateixes famílies per poder encarar el futur 
i altres situacions com aquesta, que es poden tornar a repetir.

El manifest ha estat signat per les 23 AMPA d’escoles públiques de la ciutat de Girona i les escoles 
bressol:

AMPA Escola Pla
AMPA Escola Verd
AMPA Escola Balandrau
AFA Escola Domeny
AMPA Escola Annexa Joan Puigbert
AMPA Escola Montjuïc
AMPA Escola Bosc de la Pabordia
AMPA Escola Migdia
AFA Escola Pericot
AMPA Escola Joan Bruguera
AMPA Centre d’Educació Especial de Palau
AMPA Centre d’Educació Especial Font de l’Abella
AFA Escola Eiximenis
AMPA Escola Marta Mata
AMPA Escola Montfalgars
AMPA Escola Àgora
AMPA Escola Carme Auguet
AMPA Escola Vila-roja
AMPA Escola Font de la Pòlvora
AMPA Escola Cassià Costal
AFA Escola Taialà
AMPA Escola Santa Eugènia
AMPA Escola Dalmau Carles
AMPA Escola Bressol Sant Ramon Nonat
AMPA Escola Bressol El Pont
AMPA Escola Bressol L’Olivera
AMPA Escola Bressol Garbí
AFA Escola Bressol La Devesa
AMPA Escola Bressol El Tren

Tot i que aquest manifest és iniciativa de les AMPA de la ciutat de Girona, creiem que reflecteix l’opinió 
de moltes famílies davant d’aquesta situació pel que convidem a totes les AMPA que ho desitgin a 
adherir-s’hi i difondre’l.



A continuació, el manifest:

EMERGÈNCIA EDUCATIVA: PER UNA TORNADA A L’ESCOLA QUE TINGUI EN COMPTE LES FAMÍLIES

No han estat ni són moments fàcils. La COVID-19 ens ha colpejat a tots i, en alguns casos, amb més 
virulència. Però com a associacions de mares i pares de la ciutat, el que ens pertoca avui és defensar els 
nens i nenes del nostre país, que han estat els grans oblidats d’aquesta crisi sanitària.

Som conscients de l’enorme dificultat de gestionar una situació com aquesta i és per això que volem que 
s’entengui aquest escrit com una crítica constructiva i deixar clar el que hem sentit des de l’àmbit 
familiar. La millora és necessària en tots els àmbits de la comunitat educativa, incloent-hi les famílies, 
les associacions de pares i mares, el professorat, però sobretot les institucions públiques que estan al 
càrrec de la gestió dels recursos.

D’entrada, volem fer palesa la nostra indignació per l’actitud poc dialogant del Departament 
d’Educació durant tota aquesta crisi. No hi ha hagut cap mena de diàleg en la presa de decisions i, per 
contra, una acusada centralització de competències per part del departament sense voler escoltar les 
diferents parts afectades. No només no s’han tingut en compte els centres, els professionals de 
l’educació i els equips docents (la prova és que les decisions s’anunciaven primer a la premsa que als 
mateixos centres) sinó que tampoc s’ha dialogat amb les famílies. Cal recordar que som les famílies les 
que hem portat el pes del confinament, fent seguiment curricular i l’acompanyament psicològic dels 
nostres fills i filles, i, en cas de fills i filles dels centres d’educació especial assumint una atenció 
pedagògica-terapèutica especialitzada, mentre teletreballàvem o gestionàvem ERTOS, ajudes, la por al 
contagi, el dol per la pèrdua o com sortir d’aquesta crisi.

Entenem que aquest confinament de 3 mesos (que pels nostres fills i filles acabaran sent 6 mesos, 6, 
sense anar a l’escola) ha estat un cop que ningú s’esperava i per al qual no estàvem preparats. Mestres i 
tutors han fet el que han pogut/sabut, alguns amb més encert que altres. La resposta ha estat molt 
irregular. Però no hem vist una reacció ràpida ni eficient per part del Departament. Els criteris del 
seguiment eren, sovint, confusos. La conseqüència l’han patida els nostres fills i filles. En aquesta 
situació era important l’acompanyament psicològic: ni pares ni mares no estem preparats, com tampoc 
ho estan els mestres. Cal més formació en aquest sentit, ja que ara sabem com en som de vulnerables 
en una situació que es pot tornar a repetir.

El confinament també ha deixat al descobert les mancances que encara tenen moltes escoles amb 
relació a la digitalització: ens agradi o no, el món en el qual vivim i en el qual viuran els nostres fills és 
digital i cal que equips directius i mestres facin autocrítica sobre el baix nivell que tenim a moltes 
escoles.

Pel que fa a la reobertura de centres al mes de juny, no entenem per què s’ha fet d’aquesta manera ni 
sota quins criteris: un altre cop manca de diàleg i amb l’agreujant que s’ha deixat la responsabilitat als 
centres a l’hora d’aplicar la normativa.

La reobertura en els termes plantejats no resol massa res. Cada casa és un món, està clar, però moltes 
famílies pensen que no s’ha tingut en compte la seva situació. Pares i mares que teletreballen no poden 
dur els nens a l’escola quan tots sabem que és molt difícil  conciliar teletreball amb nens, i encara més si 
el teu fill o filla es troba en situació de dependència. A més, com es pot justificar que una família amb un 
nen a P3 i un altre a 1r, per exemple, pugui portar el petit i no el gran a l’escola? No té cap sentit. Per a 
les mares i pares que treballen fora, tampoc és una solució si a les 13 h els han de recollir. Hi ha la 
sensació que Ensenyament ha volgut obrir a costa del que sigui i traslladar la responsabilitat als centres.

Els nens i nenes han estat els grans oblidats d’aquesta crisi des dels inicis. Ara veiem el contrast entre 
bars plens de gent i escoles buides (o amb pocs nens i mesures extremadament estrictes). Tot i que cada 
cop se senten més veus expertes que confirmen que els infants són la població amb menys risc de 
contagi, no s’ha tingut en compte el seu risc psicològic i, en casos especials, terapèutic. 



Els centres ja venien amb un dèficit històric de recursos i d’inversió que s’ha fet més visible amb aquesta 
crisi. Les famílies ja donem aquest curs per acabat, però ens preocupa i molt com serà la tornada al 
setembre. Ens preocupa la manca de recursos davant d’una situació així, que tal i com hem dit es pot 
repetir. Cal que estiguem preparats: l’educació dels nostres fills i filles i els recursos que s’hi destinen 
han de ser prioritaris per al Govern. I cal tenir presents les necessitats específiques de l’alumnat amb 
necessitats especials i les escoles i centres d’educació especial. 

Exigim tenir informació clara i concisa de com serà la tornada al nou curs al setembre, amb directrius 
clares sobre els recursos i els espais de què es disposarà. Exigim saber si les AMPA podrem oferir els 
serveis de menjador, acollida, extraescolars i també si s’implantarà el nou horari de sortida. I aquesta 
informació cal que la tinguem en les properes setmanes. No podem esperar al setembre, ja que les 
famílies ens hem d’organitzar. Fa massa mesos que estem improvisant i la situació comença a ser 
insostenible.

Per tot això, demanem a Educació que escolti tota la comunitat educativa, tant de l’escola ordinària com 
de l’educació especial i inclusiva, abans de prendre decisions. Reclamem que augmenti els recursos per 
a les escoles públiques i que doni a conèixer una planificació clara sobre com pensa millorar els espais 
físics, els recursos pedagògics, la qualitat de la formació dels mestres i les mesures de seguretat, perquè 
les escoles estiguin preparades per afrontar qualsevol crisi amb prou eines per minimitzar els perjudicis 
als nostres fills i filles.

Per a més informació podeu contactar amb: 
Núria Riquelme (AFA Eiximenis) Telf. 657 19 04 87 / Alícia Martínez (AMPA Annexa) 625 13 55 62

Moltes gràcies per fer-ne difusió.


