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Comunicat conjunt 

de les Escoles de L’Hospitalet de Llobregat. 
 
A l’atenció del MHC d’Educació, Sr, Josep Bargalló. 
A l’atenció de la Directora SSTT Barcelona- Comarques, Sra. Montserrat Domingo. 
 
Un cop rebudes les instruccions per a l'obertura de centres escolars en Fase 2 de               
desconfinament i feta una lectura acurada de les mateixes, volem fer arribar les següents              
reflexions: 

 
La ciutat de l’Hospitalet de Llobregat té una densitat de població de 53.119             

persones per km quadrat. És la ciutat més densament poblada de tota la Unió Europea,               
fet que ja de per si dificulta un desconfinament progressiu en el món adult. La idiosincràsia                
de la ciutat la coneixen prou bé: edificis majoritàriament del Pla d’emergència del 75,              
molts dels quals porten molt anys lluitant per a la reforma i/o reconstrucció. Edificis              
escolars encabits en carrers estrets i en blocs de pisos, alguns del quals fins i tot, no                 
tenen pati propi i han de recórrer a parcs del voltant, falta d’infraestructures pròpies              
(manca de gimnàs, de menjadors -que són sales multiusos- que després s’utilitzen per             
altres activitats). No insistirem més en aquest punt que vostès coneixen perfectament però             
del qual es desprèn, com un dòmino, la resta de consideracions que ara mateix li               
exposarem: 

 
 
Obertura d’escoles a l’Hospitalet el mes de juny 
 
Tal i com es desprèn de les instruccions rebudes es contemplen tres tipus de mesura per                
aquest mes de juny: 

- Atendre els alumnes que finalitzen l’etapa educativa.  
- Atendre necessitats individuals d’acompanyament emocional en tutories       

individualitzades per aquells alumnes que ho necessitin. 
- Acollir alumnes de 3 a 6 anys, els quals per raons familiars, plantegen un problema               

de conciliació laboral i familiar. 
En el millor dels casos, la nostra ciutat passa a fase 2 de desconfinament el proper dia 8                  
de juny. 
Totes les direccions de L’Hospitalet volem acomiadar el nostre alumnat de 6è de la millor               
manera possible ja que han estat ells i elles els gran perjudicats. Són els grups que no                 
han tingut acomiadament dels companys, ni festes al pati de l’escola, ni festeta de final de                
curs i tampoc, en molts casos ni viatges ni colònies que s’han hagut de suspendre.               
Teníem clar que ells i elles i les seves famílies necessitaven el recolzament de l’escola i                
dels tots els seus mestres i personal educatiu. 
 
Totes les escoles de l’Hospitalet estem fent acompanyament emocional/videotrucades         
tant a nivell de grup com altres més privades, adreçades al nostre alumnat més              
vulnerable. Però no ho farem a partir del dia 8 de juny, com marquen les               
instruccions,  perquè ja ho estem fent des del dia 13 de març. 
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Justament el grup que comporta més riscos (3-6 anys) en quan al seguiment de les               
mesures establertes per la Conselleria de Salut en relació al manteniment de mesures de              
distanciament, ús de mascaretes, neteja de mans...és el grup que es proposa atendre de              
9 a 13 hores, en grups petits. Quina llàstima, que quan l’escola ja començava a               
recuperar certa dignificació en les tasques que realitza, se’ns torni a tractar com a              
pàrquing amb l’expressió de “servei comunitari”. No som un servei comunitari en            
essència. Treballem per la comunitat, que és molt diferent. 
 
I a tot això, el curs acabarà telemàticament i no es farà activitat lectiva. Té sentit parlar                 
d’obrir escoles, sabent els riscos que comporta per menys de 10 dies, perquè s’hauran de               
fer torns? Compensa a aquestes alçades trencar les dinàmiques establertes durant           
aquests gairebé tres mesos? Això creiem que va en perjudici, precisament, de l’estat             
emocional d’aquest alumnat, que es trobaran 10 dies de canvi, amb un munt de              
precaucions que poden confondre amb el rebuig (la no proximitat, el no contacte entre              
iguals i amb els/les mestres) més que amb un bon acolliment. 
 
Creiem sincerament i amb tot el respecte, que el curs s’ha d’acabar el 19 de juny de forma                  
telemàtica, fent el que ja estem fent i organitzant un petit acomiadament als alumnes de               
6è. I atenent a les seves famílies, les quals han manifestat amb neguit el canvi a                
Secundària en circumstàncies tan excepcionals. 
 
 
OBERTURA DE CENTRES AL SETEMBRE  
 
No creuen que és en aquest punt on hem de posar totes les nostres energies per                
poder planificar un inici de curs el més amable possible? 
 
La realitat és que més del 85 per cent de les escoles no disposem d’espais dobles, ni tan                  
sols demanant equipaments municipals. No parlem ja de les escoles de tres línies. Ni              
tampoc el departament està en disposició d’assumir un gran augment de plantilla, que tots              
i totes sabem inviable. El que no es pot no es pot. 
 
La realitat és que han sortit les plantilles pel curs vinent i són calcades a les d’aquest. Ni                  
un sol augment per una situació excepcional. Ni tan sols una petita dotació per alleugerir               
els i les docents en un curs incert, híbrid… Ben al contrari, hem observat una davallada                
important en les dotacions d’Aula d’Acollida que no deixa de ser significativa respecte a la               
vulnerabilitat d’aquest col·lectiu. 
 
Les famílies dels alumnes volen certeses. Volen un comunicat de la Direcció de l’escola              
on s’exposi fil per randa com es farà, amb què comptarem, quin horari, quines mesures,               
quin serveis hi haurà… volen certeses en aquests temps difícils. I els hi hem de facilitar. I                 
per tant, necessitem que el Departament defineixi clarament quins recursos hi destinarà,            
ja siguin humans i/o materials. 
 
Els Directors i Directores de l’Hospitalet de Llobregat treballarem plegats per, davant la             
difícil situació no només sanitària, sinó també econòmica que ens espera, oferir el millor              
servei als infants i a les seves famílies. I aquest servei passa per demanar a               
l’Administració, als nostres Caps i responsables directes, sol.lucions més concretes que a            
hores d’ara ens demanen:  
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- Hi haurà convocatòria de beques/ajuts de menjador? I, si encara no es té data,              
podeu donar una previsió aproximada? 

- Quan es pugui decidir si s’obre el servei de menjador, en quines condicions de              
seguretat s’haurà de fer? Hi haurà prou espai?  

- L’horari proposat pel Departament de 9 a 12 i de 14 a 16 hores tirarà endavant? 
- No sería pas una bona opció començar el mes de setembre i fins que es consideri                

necessari, amb un horari intensiu de matins? Amb entrades esglaonades al llarg            
del matí? 

- Com es proposa minimitzar les desigualtats entre el nostre alumnat, ara que ja s’ha              
vist l’enorme bretxa digital, tenint tot un curs per endavant? 

 
 
PER TOT AIXÒ DEMANEM:  
 
L’anul·lació del punt 4 del Pla de Reobertura adreçat a escoles d’infantil i Primària              
on diu “4. Acollida en un espai específic per a l’alumnat del segon cicle d’educació infantil                
(3-6) de famílies els progenitors de les quals, per motius laborals i professionals, hagin de               
realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo, en grups de 8 o 10             
alumnes.” 
 
Els nostres arguments són:  

● No podem garantir la seguretat d'infants i mestres, i en les seves instruccions això              
hauria de ser-hi present, no deixar-ho ambigu i a mercè de la responsabilitat de les               
direccions. 

● No es pot realitzar ni una adaptació ni una socialització tal i com entenem aquests               
conceptes en l’actual pràctica pedagògica. 

● No s'assegura el vincle amb el/la tutor/a ja que qui atén l'infant pot ser un/a               
mestre/a desconeguda. 

● Com a direccions i autoritat pública hem de preservar la seguretat dels nostres             
alumnes i docents i en aquests moments no estem en disposició de garantir-ho. No              
es realitzen test, no es pot garantir l’absència de contagi pels assimptomàtics...  

● En virtut de l'Autonomia de Centres hem de decidir el millor per la nostra Comunitat               
Educativa i considerem que hi ha altres mecanismes per garantir la conciliació de la              
vida familiar i laboral. 

 
Les escoles obrirem el proper dia 8 de juny però la proposta passa per realitzar               
l’acompanyament emocional i tutories individualitzades, presencials o telemàtiques,        
dels alumnes de P3 fins a 5è i organitzar un acomiadament específic per l’alumnat              
de 6è que canvia d’etapa educativa. 
 
 
Atentament, 
 
 
Junta de Directores/s de les Escoles Públiques de l’Hospitalet de Llobregat. 
 
 
L’Hospitalet de Llobregat a 28 de maig de 2020. 

 


