
Benvolgudes, 

Arrel de l’anunci de la possible obertura dels centres educatius per a infants de 0 a 6 anys,                  
d’aquí a tres setmanes, voldríem exposar una sèrie de reflexions al respecte i algunes              
certeses sobre la nostra feina. 

Davant el fet que només s’obrin les escoles pels infants de 0 a 6 anys de famílies que hagin                   
de treballar els dos membres fora de casa sorgeixen molts dubtes també, respecte les              
necessitats de les famílies d’infants més grans i com podran justificar algunes famílies la              
seva situació laboral. 

Llegint les declaracions de la ministra Celáa, també ens sembla irresponsable abocar els             
infants de 0 a 6 anys a riscos, exposant-se ells i les seves famílies, mentre anuncia que els                  
majors de 6 anys han de seguir confinats. 

Aquestes decisions no fan més que posar damunt la taula la concepció assistencial que se               
li continua donant a l’educació infantil, però no volem entrar en aquest debat ara mateix. 

Creiem que davant el fet que estem confinats per una pandèmia mundial, no podem              
quedar-nos només amb l’argument de la “conciliació” per plantejar l’obertura de  les escoles.  
Creiem que davant el fet que s'estan deixant molt clars els protocols a seguir en locals                
comercials, quins equips de protecció són necessaris, i tots els rituals d'higiene i             
desinfecció, urgeix un debat i una argumentació de salut que avali la decisió d'obrir les               
escoles. I això és el que encara no tenim. 
 
 COM PODEM GARANTIR UNES MESURES DE SEGURETAT A L’ESCOLA BRESSOL? 
 
Potser cal recordar o explicar a aquells que no hi estan vinculats de cap manera quin és el                  
dia a dia d’un centre amb infants menors de 3 anys.  

El vincle amb infants petits passa per l’atenció directe i atenció a les necessitats bàsiques, i                
aquestes, evidentment, impliquen contacte corporal, per la proximitat (una cura -netejar un            
nas-, canviar un bolquer, oferir un àpat, consolar un plor, curar un mal, vestir-desvestir,              
acompanyar el descans,... no acabaríem mai....).  

Un dels sistemes més importants d’un infant és el propioceptiu, potser del que menys se’n               
parla, però d’ell en depèn la manera en que una persona s’ubica i s’estructura com a tal dins                  
del seu entorn. Aquest sistema es va formant a partir de la percepció rebuda dels diferents                
sentits i especialment, del contacte, de les sensacions que rep a través de la pell i que                 
estructuren la informació del seu exterior, per així poder-la fer servir per adaptar-se al medi i                
desenvolupar-se. Les mascaretes ens acompanyaran? Els guants ens acompanyaran?         
Quina imatge percep l'infant de tot plegat?  

I hem de pensar en l’espai de l’escola i en el joc dels infants petits, de la necessitat de                   
moure’s de tocar, de llepar, d’explorar, enfilar-se a l’estructura, apilar, encaixar, construir            



plegades, de relacionar-se els uns amb els altres, etc… Activitat necessària per al seu              
desenvolupament global. No es pot demanar de contenir això perquè estaríem limitant les             
capacitats dels infants.  

Venim també d’una dinàmica amb ràtios molt altes que no contemplen les necessitats de              
vida i relació d’un infant. Així que comptem amb espais petits, poques persones adultes i               
molts infants amb necessitat de ser agafats, acompanyats, cuidats,... Però aquests infants            
també tenen unes famílies, que viuen i es relacionen amb familiars seus, amb companys i               
companyes de feina, veïns i veïnes del barri, segurament també tenen germans o             
germanes,... És habitual que quan hi ha alguna malaltia infecciosa (tipus escarlatina,            
varicel.la, boca-mano-pie,...) en trobem també a diferents centres educatius del barri. Som            
una xarxa molt potent de relació i aquesta característica arrossega moltes coses. 

Com podrem garantir una contenció? I com podem assegurar que les mestres no tenim el               
virus i que per tant no el podem transmetre? Com ho farem per protegir-nos i per protegir els                  
infants i les seves famílies? I les nostres? Quins equips de protecció haurem de dur? Qui                
recollirà els infants de l'escola? Si els pares treballen (i per això s'obren), vindran els avis?                
Els posem en risc? Com es pot mantenir una distància social en el marc de l’escola bressol?                 
Entre infants?, entre infants i adults? 

És impossible, i demanar-ho és anar en contra no només dels projectes, si no posar               
en risc el dret al benestar i al desenvolupament de l’infant, i de manera extensa les                
seves famílies i les de les educadores. 

S’ha parlat molt del dret dels infants a sortir al carrer, però no s’està parlant del dret a                  
tornar a l’escola en unes condicions dignes de seguretat. L'OMS considera la infància             
població de risc i volem obrir les escoles?  

I no ens oblidem dels infants que viuen situacions de vulnerabilitat. Precisament aquest             
sector seria qui més atenció necessitaria i probablement no tingui els dos progenitors (o un)               
treballant. 
 
Sense donar resposta a aquestes preguntes, creiem que s’està posant en risc la petita              
infància i la seva xarxa de relacions, els hi traiem valor i seguim amb la dinàmica de que els                   
més petits són els que s’han d’adaptar i arremangar perquè la societat capitalista i ferotge               
pugui seguir funcionant.  

Tornem a posar en la petita infància el pes de la conciliació. I potser el que tocaria ara                  
com a societat justa, seria que es pogués donar un permís per cuidar les filles i els                 
fills fins que sigui segur tornar a les escoles.  

Els infants no han de tenir la responsabilitat de tenir cura, de contenir el virus ni de                 
cuidar-nos, i decidint fent-los tornar els hi estem traspassant aquesta responsabilitat,           
perquè hauran d’acceptar conviure amb situacions d’estrès familiar molt gran, hauran de            
tornar a vincular-se amb persones sense cara, les seves relacions i cures arribaran sense              
contacte,... quin desenvolupament els hi oferim? 

Els equips de les escoles bressol municipals i dels espais familiars de la ciutat hem tingut                
més temps que mai per reflexionar sobre quin és el nostre paper amb la petita infància, de                 
quina manera incidim en infants i famílies dia a dia i buscar nous plantejaments per saber                
acompanyar-los. La situació actual ens fa pensar en els diferents funcionaments familiars,            
ens les possibilitats de cada nucli i en com podrem acollir tota la vivència de la pandèmia                 



tant a nivell professional com personal. No ens plantegem aquesta aturada com un període              
de descans, per nosaltres no és un descans, és un temps per seguir amb la reflexió, la                 
formació i l’intercanvi de recursos per saber adaptar els nostres sabers i fers al que vindrà                
amb la tornada.  

Res ens agradaria més que tornar a poder gaudir de la nostra tasca com a educadores i                 
educadors. No podem decidir sense pensar de quina manera tornarem a començar, i             
sobretot no podem tornar a començar de qualsevol manera. Ara ens toca pensar i planificar               
com acollirem. Toca treballar i preparar bases per saber que el retorn serà intens,              
emocionalment i físicament.  

La nostra responsabilitat també com a treballadores públiques és demanar que es            
compleixin una sèrie de garanties per a la tornada, pel bé de totes i tots. Perquè no podem                  
posar en risc tot allò que hem aconseguit durant aquest temps. Perquè creiem que la nostra                
responsabilitat com a treballadores públiques és també el benestar comú.  

Per tant, volem arguments sanitaris en la decisió de retornar a les escoles en tres               
setmanes, i no només arguments de conciliació i reactivació econòmica producte           
d'una societat capitalista.  
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