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Benvolgudes famílies,
Comencem un nou curs en el que, a hores d’ara, predominen les incerteses de com
anirà tot plegat. Una incertesa
certesa que no es deu al Departament d'Educació
ducació o a les
direccions dels centres o als docents. Una incertesa que ve donada per una
situació epidemiològica que no controlem
controlem.
El primer que us vull fer arribar és un missatge de calma i serenor.. Tota la comunitat
educativa,
a, en el sentit més ampli, està treballant activament per minimitzar els riscos.
Estem segurs que l’entorn escolar és un entorn segur i que, molt probablement,
qualsevol contagi vindrà de fora. Però és molt necessari que els centres educatius
obrin i l’alumnat
umnat pugui relacionar
relacionar-se
se socialment i rebin l’atenció pedagògica
ajustada a cada edat i alumne
alumne.. També és necessari des del punt de vista de lluita
contra la segregació.
Volem apel·lar a la responsabilitat individual dels vostres fills i filles adolescents i
la vostra com a famílies
famílies.. Avui més que mai hem de posar totes les mesures –
mascareta, distància, neteja de mans – per davant de tot. També cal minimitzar les
interaccions socials que puguin comportar risc. Això no vol dir tancar-se
tancar
en una
bombolla, vol dir fer vida el més normal possible auto protegint-se
se i seguint els
protocols marcats.
Qualsevol noticia que aparegui, contrasteu
contrasteu-la
la amb fonts solvents. Preveiem que
apareixeran moltes fake news aquest inici de curs i no podem permetre caure en
el parany de l’alarmisme i la desinformació
desinformació. Qualsevol inquietud que tingueu com a
AMPA/AFA o com a famílies, feu
feu-nos-la arribar.
S’ha parlat molt dels grups estables i hi ha certa confusió amb terminologies emprades
com “grups bombolla”
ombolla” o “grups estancs”. No ens enganyem
enganyem! Ni hi ha grups bombolla ni
grups estancs. Hi ha grups estables dins el centre educatiu que faciliten la traçabilitat i
el control, les millor eines
eines, juntament amb les mesures d’autoprotecció,
d’autoprotecció per lluitar
contra la pandèmia.. Fora
Fora, l’alumnat interacciona, primerament amb la família i en
segon lloc a les extraescolars
escolars o amb els amics
amics,, en els desplaçaments, ... I això és així.
És bo que sigui així. Però cal que extremem les mesures de prevenció i
minimitzem els riscos.
Durant tot l’estiu hem tingut trobades freqüents, sovint cada setmana, amb el
Departament d’Educació, tant amb els diferents directors generals com amb el
Conseller Bargalló. Darrera les mesures proposades hi ha molta feina feta. Hem fet
aportacions i hem manifestat inquietuds. En alguns casos ens han fet cas, en altres no.
Es podien fer millor les coses? Segurament si. També es podien haver fet pitjor. En tot
cas, no hi ha improvisació, hi ha adaptació a uns escenaris canviants i a un
criteris canviants que venen marcats pel Departament de Salu
Salut,
t, no pel Departament
d’Educació, cal que siguem conscients d’això.
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Posem en valor el fet que el Departament, generalment hermètic i poc partidari de la
participació de la comunitat educativa, ens ha
hagi escoltat i informat puntualment del que
feia i del que passava.
Estem treballant amb altres Federacions i Associacions per tal de tenir uns protocols
que permetin fer les extra
extraescolars
escolars fora dels centres educatius amb totes les
garanties de seguretat.. Des de FAPAES pensem que les extraescolars
escolars, en el sentit
ampli – esport federat, acadèmies, esplais, .... - són molt importants i no han de deixar
de fer-se,
se, sempre i quant tinguin les garanties de seguretat necessàries. Per això
necessitem un protocol consensuat amb l’administració que ens doni les màximes
garanties de seguretat.
De ben segur durant aquest curs hi haurà casos de contagis. Ens hem de mentalitzar
de que això passarà. No es pot evitar. Probablement la majoria d’aquests contagis
s’haurien produït igualment amb els centres educa
educatius tancats,
s, ja que els orígens
seran de focus externs. Però el que no podem permetre és que ens domini el pànic ni
la por. S’han de posar les mesures necessàries per detectar i aïllar els contagis i
intentar seguir el curs amb la màxima normalitat possible
possible.
La pandèmia no ens pot fer oblidar les prioritats que fins ara ens guiaven ni les nostres
reivindicacions. No pot ser una excusa per no seguir treballant per una escola
pública, laica, inclusiva i de qualitat
qualitat.. Ja tenim l’experiència de la crisi del 2008 i les
retallades salvatges
atges que hi va haver amb l’excusa de la crisi.. Ens cal forçar als grups
parlamentaris a que defensin els nostres interessos i instar al Departament a que no
perdin el bosc de vista perquè només veuen l’arbre.
Ara més que mai cal que les famílies participe
participeu
u de manera activa a les vostres
AMPA/AFA. Des de FAPAES fem una crida a la participació i que les AMPA/AFA
s’obrin a nous integrants
integrants.
Cal que les AMPA/AFA fem un esforç per aglutinar les inquietuds de les famílies
i les fem arribar al Departament, per tal que en siguin coneixedors.
coneixedors
Us desitjo un molt bon curs a tothom i restem, com sempre, a la vostra disposició.

Lluís Vila
President de FAPAES

Barcelona, 14 de setembre de 2020

Pere Vergès, 1 8.14 - 08020 Barcelona - Tel. 932782143
fapaes@fapes.cat - www.fapaes.cat

