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Benvolgudes famílies,  
 
Com ja deveu haver escoltat a la premsa, el passat dijous el Departament             
d’Educació va publicar el Pla d'obertura de centres educatius en fase 2 i les              
Instruccions per a l’organització de l'obertura dels centres educatius, els quals           
exposen quines són les mesures que els centres educatius hem de complir per             
obrir quan estiguem en fase 2 de desescalada.  
 
El claustre de l’Escola hem analitzat els documents i hem reflexionat sobre com             
hauria de ser la reobertura de la nostra escola.  
A grans trets, el document especifica condicions de reobertura on es garanteixi            
que es compliran les mesures estrictes de seguretat, prevenció i higiene pel que             
fa als espais, els materials i el distanciament físic . 
 
Acabem de realitzar un Consell Escolar per tal de exposar que el claustre de              
l’Escola Camins Volem obrir l’escola per omplir-la de jocs, de riures,           
d’abraçades, de corredisses i aprenentatges i amb les instruccions donades pel           
Departament d’Educació, el que faríem seria tot el contrari: fomentar la por al             
contagi i la frustració.  
 
El que ens proposen en aquests moments és obrir un edifici amb uns adults que               
“guardin i custodïn” uns infants, però això està molt lluny de ser una escola.  
Si no podem compartir joguines, curar un genoll pelat, veure la cara del mestre,              
agafar-nos la mà o abraçar-nos si plorem...com podem acompanyar         
emocionalment als infants que fa 2 mesos que no veiem?  
 
Som conscients que quan reobrim l’escola, aquesta no serà tal i com la vam              
deixar, sabem que haurem de fer canvis, que caldrà ajustar-nos a la situació             
sanitària que estem vivint. Cal repensar l’escola, aplicar mesures coherents,          
proporcionar els mitjans necessaris per garantir la seguretat dels vostres infants,           
de les famílies i dels treballadors i treballadores.  
 
Per tot això, el claustre de de l’Escola Camins amb el suport de tots els               
representants dels diferents sectors de la comunitat educativa (pares i mares,           
mestres, AMPA, personal no docent i Ajuntament) hem acordat No obrir l’Escola            
Camins aquest mes de juny perquè no estem en una fase de desescalada que              
garanteixi plenament la seguretat de la comunitat educativa que assisteix al           
centre.  
 
 
 
 

https://govern.cat/govern/docs/2020/05/20/16/17/9aabf9a9-b361-4ddb-97ed-d0af3f18a794.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Inst-obertura-centres.pdf
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En els propers dies us anirem fent arribar les reflexions que ens han portat a               
prendre aquesta decisió a través de diferents canals. Demà tenim una reunió amb             
la resta d’equips directius de la zona i amb la inspecció educativa (qui està al               
corrent de la decisió) i farem arribar el nostre posicionament com a comunitat             
educativa. 
 
Som conscients que la informació que us donem ara és escassa, però volíem que              
fossiu els primers en saber-ho.  
Volem obrir l’escola, i treballem per fer-ho, prenem el compromís de pensar i             
repensar l’escola que obrirem quan estiguem en la fase de desescalada que            
garanteixi la seguretat (que esperem que sigui al setembre), però ara creiem que             
la millor manera d’acompanyar als infants és continuar amb la nostra tasca            
educativa a distància, protegint-los de les decisions que creiem que no responen            
a finalitats educatives i que no garanteixen la seguretat de ningú.  
 
Atentament,  
 
El claustre de l’Escola Camins 
 
 


