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Benvolgudes i benvolguts, 

Ada Colau 

Joan Subirats 

Maria Truñó 

Casimir Macià 

Joaquima Ferrando 

 

El document Instruccions per al Pla de reobertura de Centres ha generat encara més 

dubtes sobre aquest retorn a les escoles el proper més de juny. 

Creiem que qualsevol persona que hagi estat només un sol dia en una escola bressol 

pot adonar-se que aquestes mesures que plantegen no són complexes, són 

literalment, inviables. 

Us fem arribar aquest document que recull algun dels apartats del document 

d’Instruccions, amb els dubtes que li plantegem al Departament d’Educació, i que 

també traslladem, en el nostre cas, a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 

Creiem en una tornada saludable a l’escola, i amb aquestes mesures, la relació amb 

els infants petits no pot ser, de cap manera, saludable. 

 

 Mestres i educadores de les Escoles Bressol de l’Ajuntament de Barcelona.  

Escoles Bressol Indignades 

bressolrebelat@gmail.com 

 

ALGUNS DUBTES SOBRE EL DOCUMENT: INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ DE 

L’OBERTURA DE CENTRES EDUCATIUS 

 

CADA CENTRE EDUCATIU HAURÀ D’ELABORAR EL SEU PLA D’OBERTURA AMB 

L’ACOMPANYAMENT DE LA INSPECCIÓ EDUCATIVA PREVI A L’INICI DE LES 

ACTIVITATS PRESENCIALS AMB ALUMNES.  

 

Es farà un Pla des de d’Institut Municipal d’Educació de Barcelona o cada Centre haurà de fer-

ne un i que cadascú apunti les seves particularitats? Es supervisarà per part de la inspecció de 

la Generalitat, o serà la referent del Departament d’Infantil o tècnica de prevenció de riscos 

laborals? 

Què tindrà en compte el Pla?  

Aquest Pla ha de passar també pel Consell Escolar. Quin valor té la seva decisió? 

El Pla d’obertura contempla les situacions del personal? S’ha començat a preguntar qui pot o 

no pot incorporar-se? A nivell de salut, conciliació laboral (què passa amb les educadores amb 

fills petits)... 

De qui serà la responsabilitat última si es dona un cas de COVID-19 en un centre de titularitat 

municipal? 

 

LLARS D’INFANTS 

Les llars d’infants podran obrir amb un màxim de 5 infants per espai. En cap 

cas s’obriran els grups de 0-1 anys, que és el grup de més vulnerabilitat degut 

a la immaduresa del sistema immunitari d’aquest alumnat. En cas que les llars, 

ateses les limitacions dels espais i de ràtios, no puguin admetre a tots els 



infants que tenien matriculats abans del 12 de març, prioritzaran entre les 

sol·licituds de reincorporació les dels infants els progenitors dels quals, per 

motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense 

possibilitat de flexibilitzar-lo o d’acollir-se a altres mesures de conciliació laboral 

i familiar. 

Les famílies que portin els infants de 1 a 6 anys a la llar i/o escola per motius 

de conciliació hauran de presentar una declaració responsable d’acord el 

model que es facilitarà. 

 

Qui facilita la declaració i quin format tindrà? S’hauran de comprovar les dades ? Què 

passarà amb les famílies que han de sortir a treballar fora de casa i no ho poden 

demostrar perquè formen part de la precarietat de l’economia submergida? 

En aquelles escoles on hi hagi més demanda de reincorporació que capacitat, qui 

prioritzarà l’accés? 

Entenem doncs, que les educadores de bressol també es poden acollir a les altres 

mesures de conciliació? Com ho faran si tenen els infants a casa? 

 
 

El document Instruccions per a la Reobertura especifica el tipus d’activitat per a 

les escoles bressol.  

 

L’acompanyament emocional forma part de la relació diària amb els infants, no és quelcom 

que sigui separable de les atencions, les cures, els processos d’aprenentatge. L’infant és 

emoció i l’acte educatiu esdevé des de l’emoció. Si no es pot tenir una relació i atenció 

educativa des de la proximitat, si no es pot acollir les famílies com cal, si no podem oferir 

consol de la mateixa manera que abans, si hem de dedicar la nostra jornada a mantenir els 

infants separats entre ells, si els hem de separar de la seva família després de 3 mesos de 

confinament, etc… QUIN ACOMPANYAMENT EMOCIONAL SE’NS ESTÀ DEMANANT 

QUE FEM?  

 

Aquesta obertura de centres depèn de LA DECISIÓ DE: sempre que es 

consideri que es poden complir les mesures d’higiene i salut. 

 

1. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 

2. CENTRES PRIVATS. 

 

Qui ha de considerar que es compliran les mesures? El protocol i pautes del Departament 

mostra un cert desconeixement de què és un infant petit i del que hi passa a l’escola 

bressol.  



Quin és el protocol de l’IMEB respecte les Escoles Bressol Municipals? 

Entenem que el Departament d’educació ha de vetllar també per la salut i el benestar de la 

seva ciutadania  en els diferents nivells educatius. La reobertura de centres amb aquestes 

condicions garanteix la salut integral i el benestar de l’infant? Ho dubtem. 

Els infants de la nostra autonomia no mereixen la mateixa consideració en un poble, que en 

una ciutat? 

En base a quins criteris el Departament d’educació ha permès que siguin els Ajuntaments 

els qui decideixin si obren o no? En una situació com la que estem vivint, el més lògic és 

que l’òrgan màxim de Govern vetllés perquè la petita infància del País tingués garantida la 

seva salut i benestar, i potser prendre decisions valentes i poc populars. 

On queden les altres àrees de Govern d’Atenció a les Persones i a la Conciliació de les 

Famílies? 

Com es considera que es poden complir les mesures de salut i higiene entre els infants de 

0 a 3 anys? Els coneixements que tenim sobre l'etapa posen de manifest que el 

distanciament entre ells no és possible a no ser que es prenguin mesures de "contingència" 

amb les quals el desenvolupament integral dels infants pot quedar afectat. 

 

PERSONAL DEL CENTRE. PROFESSORAT, PERSONAL D’ATENCIÓ 

EDUCATIVA I PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS. El centre ha de 

planificar l’acció educativa i el personal necessari per dur-la a terme. 

Els grups d’especial vulnerabilitat segons el que ha establert l’autoritat 

sanitària són: persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la 

hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia 

renal crònica, immunodeficiència, càncer, dones embarassades i més grans 

de 60 anys. Aquestes persones no podran tenir activitat presencial a les 

activitats del centre del mes de juny.  

 

Al personal de l’Institut Municipal d’Educació ho gestionarà Quiron com ha fet fins ara? 

Davant el contacte directe amb infants, es farà una altra valoració? Si fos així es valora de la 

mateixa manera fer preinscripcions que atendre els infants? 

Hi haurà una declaració responsable com indica El Departament per als centres de titularitat 

municipal? Què implica signar aquest document i sota quins criteris el personal educatiu 

l’haurà d’emplenar? 

 

INFANTS 

 ABSÈNCIA SIMPTOMATOLÒGICA COVID19  

 

Se suposa, com s’ha dit fins ara i per això les mesures de confinament no han tingut en 

compte la infància, que els infants poden ser assimptomàtics. Ha canviat algun dels aspectes 

que feren que s’estessin a casa? Si és així quins són? O més aviat estem parlant de 

reactivar l’economia i no de prevenir futurs rebrots?  

                       

 POSITIUS EN 14 DIES ANTERIORS. 

NO CONTACTE: 

 POSITIU CONFIRMAT. 

 PERSONES SIMPTOMATOLOGIA 14 DIES ANTERIORS. 

 CALENDARI VACUNAL AL DIA 

 



Com es resol aquest tema tenint en compte que aquests mesos no hi ha hagut facilitat de 

visites pediàtriques. I davant l’opció familiar de no vacunar? 

 

 

 MALALTIA CRÒNICA : valoració conjunta: 

 Família. 

 Escola 

 Metges. 

 

Què vol dir “valoració conjunta”? Ens toca als mestres/direccions prendre aquesta decisió? 

En cas de que l’infant pateixi alguna conseqüència derivada de la valoració a qui pertany 

l'última responsabilitat? 

Ens manca una referència a aquells infants d’especials necessitats i a les seves famílies així 

com quins suports i serveis seguiran en funcionament per poder-los atendre així com es 

mereixen. O hem de deduir que en aquestes instruccions no s’ha contemplat la possibilitat del 

seu  retorn ? 

 

ESPAIS I GRUPS 

a. La mesura bàsica de referència és 4 m2 per alumne.  

b. En el cas d’espais que permetin l’ocupació per més d’un grup d’alumnes, aquests 

hauran d’estar clarament separats entre si.  

c. Si la superfície dels espais no permeten acollir la ràtio establerta respectant els 4 

m2 per alumne, caldrà adequar la seva ocupació.  

d. Tots els espais del centre són susceptibles de ser utilitzats com a aules/grup:  

 

Què vol dir PER ESPAI? La Sala d’Usos múltiples compta? Què passa amb la ventilació 

necessària? I si és zona de pas? Zona lavabos?  

La normativa fa constar que hi ha d’haver zona d’aigües i de descans separades, Com es 

solucionarà? Qui donarà el vist i plau per la reconversió d’aquests espais?  

Què passarà el mes de juliol o juny mateix amb la calor? No es poden posar aires 

condicionats i vistes les mesures, els jocs d’aigua tampoc seran viables. Hem de tenir els 

infants a cops de calor? O només cal pensar en la propera setmana, i ja ens ho anirem 

trobant? Senyor Bargalló i Sra. Truñó, la dita de “qui dia passa any empeny” aquí no hi té 

cabuda, perquè a les escoles bressol també planifiquem i ho fem convençudes, sabent que 

és una bona manera de prevenir en allò que és possible futurs incerts. 

 

MENJADOR: 

El Departament deixa a decisió de cada titularitat el funcionament del servei 

de    menjador, sempre que es garanteixin les mesures anunciades en l’Annex 4. 

 Separació mínima 1m, sense tenir ningú al costat ni davant seu. 

 

Què fa que a primària no s’obrin els menjadors i a les bressol si? De nou quins criteris es 

segueixen? Qui els avala i en base a quins protocols? 

Quina és la resposta de l’IMEB davant tot el que implica donar un àpat a un infant a nivell de 

relació, materials d’ús, etc… Es pensa en càtering? Portar el menjar de casa? O potser 

seran esmorzars en lloc de dinars? Per tant…, de la fruita cal parlar-ne? 

 

 



 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR: 

 Joguines i material comú de plàstic: 

Textualment diu que ES CERCARAN FORMES per un ús individual diari o per 

períodes acotats. Assegurant la DESINFECCIÓ abans que ho USI un altre 

infant. 

 

Quines són aquestes formes que es pensen cercar? Qui les ha de cercar? Tindrem 

protocols?  Creieu que és viable realment mantenir als infants al marge, i que no comparteixin 

joguines? Material heurístic, inespecífic i cistells de tresors, són materials que s’usen i que han 

ajudat a retirar plàstics i PVC, comptem amb una llarga experiència vers els avantatges i usos 

que aporten als infants mentre mitjançant la descoberta de les seves qualitats a través de 

TOTS ELS SENTITS en fan aprenentatge. 

Com es garanteix que els infants facin un ús individual del material mentre la mestra canvia un 

bolquer?, o acull un plor?, o renta unes mans…, cada hora, o cada mitja hora? o potser cada 

15 minuts? O cada quant? 

 

HORARIS : 

 

S’estableix un horari de 9 a 13h però en canvi es parla de servei de menjador si la titularitat 

així ho considera. Pot també, la titularitat, modificar l’horari establert pel Departament per a 

les llars d’infants? 

Si els motius d’obrir les llars d’infants i els parvularis són de “conciliació”  en què facilita un 

horari de 9 a 13h?       

 

ANNEX 

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

1. Distanciament físic superior a 1 metre, especifica 2 metres. 

 

Com proposa el Departament d’Educació i l’Institut Municipal d’Educació que garantim la 

distància física entre persones a les escoles bressol. 

Quines estratègies recomana o més aviat exigeix que es duguin a terme de manera 

periòdica i al llarg de tota la jornada. Així com el canvi de bolquers està descrit pas a pas, es 

podrien afegir mesures per a garantir el que se’ns està demanant. 

 

2. Rentat de mans 

3. Mascaretes 

 

Si totes les recomanacions principals són per evitar el contagi dels adults, perquè se suposa 

que els infants entre ells tenen baix risc i no poden fer un ús adequat, com pot ser que siguin 

mascaretes quirúrgiques que el que fan és protegir de tu als altres però no et protegeixen 

a tu? Com ens protegirem les mestres? 

A banda que se’ns està demanant que ens relacionem amb els infants amb mascareta, la 

qual cosa implica que no ens poden veure. Quina impressió i repercussió tindrà això en cada 

infant? 



Sabeu si l'aplicació de gels hidroalcohòlics és adequada per la pell d'aquests infants tant 

petits? I sabeu que una gran majoria encara es troben en la fase oral i tot, incloses les mans, 

va a la boca. Per tant cal vigilar molt amb què es netegen les seves mans i a la vegada 

també les joguines, espais... 

    

NETEJA: 

 

Quins protocols s’han elaborat per tal d’assegurar una higiene que sigui possible a la 

pràctica. Hi haurà personal de neteja durant tot el dia? Només unes hores? Coincidiran 

amb l’horari d’estada dels infants? Hauran d’assumir les mestres part d’aquesta tasca? 

 

Valoració:  

Sabem que, d’alguna manera, sou conscients que el que demaneu a les mestres i els mestres 

és inviable. Ja no només per un tema de protocol higiènic, si no perquè evitar que els infants 

s’apropin no serà possible a no ser que fem intervencions poc educatives o més aviat, i per què 

no dir-ho clar; poc o gens respectuoses. No volem intervencions com les que hem vist a escoles 

d’altres països, però sobretot no volem que els infants de les escoles bressol visquin el seu món 

de relacions des de la distància i la por.  No és saludable una tornada així. I volem deixar 

constància de que una tornada així atempta al desenvolupament integral de tots i cadascun 

d'aquests infants. 

 

Tant el Departament d’Educació com l’Ajuntament de Barcelona han manifestat diverses 

vegades que aquesta obertura al juny pels infants de 0 a 6 anys respon a criteris de “conciliació” 

(no entrarem en el debat de si això és conciliació o no. Però com a societat cal un debat urgent i 

polítiques reals sobre aquest aspecte). També s’ha parlat de Drets dels Infants, sobretot per part 

de l’Ajuntament, i ens preguntem quants drets vulnerarem si hem de seguir les mesures que 

s’indiquen en el document “Instruccions per al Pla de Reobertura”. Ens preocupa que la infància 

sigui un cop més oblidada en allò que li és més significatiu, les seves cures i educació  en els 

espais públics. Als adults en calen ulls d’infant , o posar-se al lloc d’aquests pensant en com ens 

sentiriem amb aquestes mesures gens o poc treballades des de la interdisciplinarietat. Barcelona 

ha deixat de ser ciutat educadora? 

Es proposa tornar a les escoles en un procés de desescalada, enmig d’una pandèmia mundial i 

d’estat d’alarma. Es proposa tornar a les escoles de manera precipitada, sense temps per a la 

recerca, no només científica sinó també pedagògica. Sense un temps que permeti construir una 

manera de retornar a l’escola que sigui suficientment respectuosa per a tothom, i que alhora 

garanteixi certes mesures de prevenció. Perquè ja se’ns ha dit que la tornada al setembre serà 

diferent, i ens hem de preparar.  

S’han de poder trobar altres maneres de donar resposta a les diferents realitats familiars: 

polítiques d’ajudes, permisos retribuïts,  horaris flexibles i establir serveis de col·laboració entre 

Generalitat i Ajuntaments.  

Des de l'inici hi ha hagut un problema en el plantejament inicial, què vol dir obrir escoles? Les 

escoles, ara, no és quelcom que necessitem com a societat per tant el discurs i la posada en 

escena hauria de ser sota una premisa ben diferent i que impedís generar confusions que ens 

poden portar a transformar l'escola en quelcom que no és i, que a més a més, si els 

plantejaments són els que s'han publicat queda palès que actuarà en detriment del benestar dels 

infants, les famílies i les mestres.  

 



El Departament d’Educació està proposant que després de gairebé 3 mesos d’estar confinats a 

casa amb les seves famílies, demanem als infants que el primer dia d’escola la seva família no 

pugui entrar. Sabreu que després d’un temps de no venir a l’escola, o per aquells que comencen 

l’escola de nou hi ha un temps de familiarització. Ja entenem que ens trobem en una situació 

excepcional i que no podem demanar esforços, però sí podem demanar que es replantegi 

aquesta tornada al juny. No forcem als infants a viure una altra situació dura. Per si no ho saben 

o se n’han oblidat, els recordem que les nocions de temps i espai en els infants són molt diferents 

de les que tenim les persones adultes. 

Han viscut una situació de confinament total i encara ara tenen horaris restringits per a sortir al 

carrer, i no poden anar al parc a jugar, però sí poden anar a les escoles a viure com els anem 

prohibint allò que el seu cos, el seu procés de desenvolupament i la seva identitat els demana. 

Creiem que no és just per als infants. 

I pensem també en aquells infants amb algun tipus de Necessitat més específica, que no podran 

entendre aquesta situació tant distant i a qui segurament, no podrem oferir l’ajuda que necessita. 

Un dels aspectes que més preocupa a les mestres aquests dies és aquest retorn, precisament 

aquest primer dia d’arribada a l’escola, on l’infant es separarà de la seva família. La manera com 

es proposa aquesta tornada al juny i el fet que es digui que les famílies no haurien d’entrar, no 

responen a cap acompanyament emocional, ni de respecte a l’infant. No responen a cap model 

d’escola. I si una cosa tenim molt clara les mestres és que la manera com viu l’infant les coses li 

afecta directament en el seu procés de desenvolupament i en la construcció de la seva identitat. 

 

Per nosaltres, mentre el criteri principal per prevenir i protegir del virus sigui la distància física, les 

escoles no han d’obrir. 

 


