
COMUNICAT PEPETA

Les famílies de l’escola pública de Terrassa, organitzades dins la Pepeta, 
volem expressar la nostra indignació, provocada per la gestió de l’obertura 
del curs 2020/2021. 

Primerament, però, felicitem i agraïm els equips de docents i directius pel bon 
treball que s’està fent i la seva implicació per organitzar l'obertura de centres 
en aquesta situació. Som conscients que des del departament no se’ls ha 
ajudat i que hi ha hagut una manca d'informació i una improvisació més que 
evident durant aquests mesos de crisi. 

Tant per part del departament com de l'ajuntament, entenem que no han 
estat a l'altura de les expectatives de les famílies per l’educació segura, 
inclusiva i de qualitat. 

Hem de recordar que venim d’unes reclamacions pre-Covid on, tant des del 
departament com des de l'ajuntament, hi ha un reconeixement de la mala 
situació que pateix l’escola pública a Terrassa, en termes de massificació, 
segregació o exclusió educativa, també per manca de recursos per a 
desenvolupar l'escola inclusiva.

Afegim a aquests greuges la mala gestió dels darrers anys portada a terme 
per l’empresa Serhs, que porta el servei de menjador i que, addicionalment, 
comença a donar servei també a les escoles bressol malgrat el reclam de 
cessió de la licitació. Un servei externalitzat que representa tot el contrari al 
que considerem adequat. Un temps de migdia que actualment no està 
integrat en el projecte educatiu del centre, i al qual li falta una clara i plena 
supervisió des del punt de vista sanitari ni pedagògic, generant encara més 
risc i incertesa.

I sumem la manca d’infraestructura que ja denunciàvem abans de la Covid. 
No només les escoles que patien els barracons com el Sala 
i Badrinas (l’última informació que tenim és que a l’abril es van iniciar els 
tràmits d’urbanització del terreny però ens agradaria saber com està el tema 
de les obres en aquest moment) o les obres necessàries per al manteniment 
i ampliació dels edificis, molts d’ells amb mancances greus d’espai i 
accessibilitat. Ja dèiem que faltava infraestructura a Terrassa per assolir la 
baixada de ràtios arreu i la creixent demanda de l’escola pública envers la 
concertada. Aquestes eren les nostres demandes, més inversió. La resposta 
per part de l’administració a les nostres demandes precovid va ser un 
reconeixement d’aquestes mancances i la promesa de més inversió (no el 
6% del PIB que marca la LEC, simplement més inversió) per aquest curs, tot 
depenent d’uns pressupostos que costen d’aprovar a la Generalitat. I per part 
de l’ajuntament es comprometen també a aportar més recursos i mirar de 



més a prop el servei de menjador per plantejar-se la municipalització. Tot 
això abans de la covid.

Ara amb la covid des de març, DES DE MARÇ!, s’ha afegit la incertesa 
sanitària. I tant des del departament com des de l'ajuntament, les famílies 
entenem que s’ha reaccionat tard, amb cap previsió i amb la mirada més 
posada als titulars dels mitjans de comunicació, que a la recerca 
d’alternatives per garantir l’escolarització presencial segura i de qualitat. I per 
posar un exemple, hi ha el repartiment dels equips informàtics, que no va 
arribar a les famílies que ho necessitaven fins a les acaballes del maig, 
malgrat els anuncis de l’administració. Els anuncis i les accions han estat 
purament reactives i no proactives i s’han presentat recursos com a nous 
malgrat que ja existissin o estiguessin aprovats, com les infermeres de 
referència de les escoles o l’augment de plantilla als centres.

A la incertesa, se suma el fet que la comunicació ha estat escassa al principi, 
amb cap compareixença del Conseller en mesos, i precipitada cap al final, 
tant cap a les famílies com cap als docents, que s’assabentaven de les 
mesures del seu departament per les rodes de premsa. I un exemple seria el 
de les ràtios, anunciades pel govern central al 50%, més tard amb 15 
alumnes per aula, posteriorment amb 20, fins a arribar als 25 que ja tenim i 
acabar a 3 setmanes de l’inici del curs amb 20, obligant a refer els grups 
classe (ara anomenats “grups estables” o “grups bombolla”, equívocament) i 
reorganitzant l’equip de mestres i el pla d’actuació en temps rècord. Hi ha 
hagut deixadesa del govern espanyol i manca de perspectiva del govern 
català en aquest aspecte.

Entenem que això ha sigut una irresponsabilitat que ha dificultat més la tasca 
dels centres educatius. I s’afegeix a aquestes negligències la insuficient 
aportació de recursos, de docents i d’espais que ha limitat encara més la 
capacitat organitzativa segura dels centres. 

Tot plegat ha causat la següent situació a la xarxa pública educativa de 
terrassa que des de la Pepeta volem denunciar:

- Ha quedat un nombre important de grups per sobre de 20. Fins a 26 o 27 a 
primària i per sobre de 30 a secundària, anant en contra de les 
recomanacions previstes i incrementant el risc tant de contagi, com de 
confinament de grups grans d'alumnat.

- Les escoles bressol no han disminuït les ràtios, més enllà de possibles 
baixes per causes personals de les famílies. I no s'ha incrementat tampoc el 
personal més enllà de suports de monitoratge en la franja de migdia. Aquest 
fet comporta que durant les entrades a les escoles bressol la distribució 
d'educadores sigui insuficient per acollir els infants de manera pausada, 



tranquil.la i respectant el procés d'adaptació, que considerem, no s'ha donat 
d'acord a les necessitats d'aquest grup en una franja d'edat especialment 
sensible. 

- Per culpa de no planificar amb temps els espais i els recursos necessaris, 
molts centres han hagut d'eliminar especialitats i reforços, molt necessàries 
per assolir l’escola de qualitat i inclusiva.
- Quan s’han demanat espais, des d'inspecció i l’ajuntament s’ofereixen 
espais poc compatibles amb llocs per fer classes. Han trigat a donar 
respostes. I “no han tingut temps” de fer totes les actuacions als voltants dels 
centres que s’han demanat per facilitar entrades i sortides de l’alumnat. 
Sembla que tot són dificultats quan es parla d’educació...

- Amb el servei del menjador no s’ha fet cap previsió ni actuació per part de 
l’ajuntament per garantir la seguretat en aquest espai, i s’han acabat 
d’organitzar l’últim dia abans de les classes (les coordinadores s'han 
incorporat a les escoles UN DIA ABANS!, per enllestir el pla de funcionament 
del menjador en coordinació amb les direccions dels centres). Això ha 
generat un neguit a les famílies, les quals ja som conscients de quina és la 
implicació de l’empresa Serhs en aquests temes. Potser, la preocupació 
generalitzada més urgent, és que dins l'espai de migdia, gestionat per Serhs, 
s’ha vist qüestionada la seva planificació des d’abans de començar les 
classes. Fins a l’últim dia l’empresa no s’ha reunit amb totes les escoles per 
traslladar i encavalcar els projectes del centre amb els requisits del servei del 
menjador, amb els protocols de l’empresa. Sense temps per preveure i, 
organitzar materials extres necessaris i esquemes per mantenir grups. 
Sembla que hàgin començat ara i tenen intenció d’anar aprenent sobre la 
marxa. Novament la responsabilitat deixada en mans de treballadores, en 
aquest cas de l’empresa que treballen en condicions precàries i han tingut 
una formació exprés on line abans de començar el servei. I això és 
inadmissible. 

- Han traslladat, amb els seus discursos als mitjans, la responsabilitat a les 
treballadores dels centres i a les famílies, donant a entendre que per part de 
l’administració ja està tot fet.

- Que malgrat la clara aposta per l’escola pública per part de les famílies, tant 
en el període de matriculació ordinària com en matrícula fora de termini, la 
Comissió de Garanties d’Admissió segueixi derivant alumnat que ha optat per 
la pública, a l’escola concertada (sovint més lluny i sense especificar-hi la no 
obligatorietat de pagament de quotes), per tal de complir amb quotes de 
repartiment d’alumnat i seguir justificant la inversió a l’escola privada davant 
una pública greument castigada.

- Que falta una planificació clara i immediata de mesures de conciliació 
familiar que permetin a les famílies acompanyar les directrius de confinament 



en cas de sospites o confirmació de positius en els grups escolars, i que 
tanmateix es cobreixi d'igual manera l' aïllament en espera de resultats de 
proves com l'aïllament per positius, salvaguardant la salut i l'estabilitat 
sociolaboral de les famílies.

- Ara que a Terrassa i arreu comencem a tenir grups confinats, seguim 
detectant instruccions canviants i contradictòries, i ambigüitat sobre qui té la 
responsabilitat d'efectuar proves i decidir confinaments de grups.

Doncs per això, per responsabilitat, les famílies fem una demanda molt clara 
amb propostes concretes que s’haurien de prendre des de demà mateix amb 
caràcter urgent per una educació segura, universal, de qualitat, inclusiva i 
gratuïta.

- Al Govern de la Generalitat, que doti el pressupost en educació amb el 
6% del PIB, com marca la LEC que aprovada al Parlament.

- Al departament, li diem que tingui en compte les reclamacions de més 
reforços d’especialitats, i que vagi més enllà i doni recursos per poder arribar 
al màxim desdoblament de grups, i que cap grup estigui per sobre de 20. 
Facilitar tutories, treballadores socials, educadors especials..., tots aquests 
recursos que no es troben a faltar per costum, però tan útils són sobretot en 
èpoques de crisis com aquesta.

- Que incrementi les dotacions econòmiques als centres per caminar cap a la 
gratuïtat total del sistema educatiu per tal de garantir el dret a l’educació a la 
societat sobretot en temps de crisis econòmiques.

- Que s’incrementin els pressupostos d’infraestructures educatives i es 
treballi amb urgència, amb previsió i ambició. És urgent planificar amb temps 
per no improvisar.

- També, i amb caràcter urgent, demanem que s’efectuï un pla de gestió 
directa de l’hora del migdia, integrant aquest espai dins el projecte educatiu, 
per tant, dins el paraigua del departament d’educació, per garantir la 
seguretat i capacitat pedagògica del temps de migdia dins de les escoles.

- A l’ajuntament. Fa mesos que sabem que farien falta espais i encara hi ha 
centres que no han pogut accedir a les seves demandes o s’han donat tard 
les respostes. S’hauria de repensar els espais amb urgència. S’ha evidenciat 
que a Terrassa fa falta un pla de xoc urgent per la planificació d’estructures 
educatives. És urgent trobar solucions en aquest sentit.

- Que complementi l'aportació de personal a les escoles bressol municipal 
amb una figura de conserge que permeti regular l'accés de les famílies al 
centre i assistir-les en una etapa de formació i creixement tan important i 
sensible com la de 0-3 anys.



- Que es desenvolupi un pla d'actuació municipal que complementi l'oferta 
lectiva de les escoles amb més activitats -segures i amb contingut 
pedagògic- orientades a infants i famílies. 

- Hi ha demandes d’escoles per fer actuacions, senyalitzacions o talls de 
carrer per tal de facilitar les entrades i sortides dels centres, que no han sigut 
del tot ateses. Demanem amb urgència aquestes actuacions.

- i per això, demanem a l’ajuntament que, per motius sanitaris i pedagògics, 
intervingui directament en la gestió del servei del menjador per tal 
d’assegurar que els protocols es porten a terme i garantir un servei segur i de 
qualitat. Amb un monitoratge estable, capacitat i reconegut. També que 
aprofiti la situació per reflexionar i entendre que no només és més viable, 
sinó que és necessària una gestió directa d’un servei tan elemental com el de 
menjadors escolars, per tal de garantir el seu accés amb seguretat i 
inclusivitat. Que municipalitzi aquest servei fins que el departament el reclami 
com a part del projecte d’educació.

- i també demanem a l'ajuntament que, en articulació amb els Departament 
de Salut i Educació, i la xarxa d'atenció primària, clarifiqui els protocols 
d'actuació en els diferents casos de sospites i positius de covid-19, ara que 
s'han actualitzat mentre, alhora, es posen en pràctica, sempre tenint en 
compte el benestar de l'alumnat i la seva necessitat d'acompanyament per 
part de les famílies, tant en el procés de detecció com cura relacionada amb 
el covid-19 (o qualsevol altra malaltia o problema relacionat).

Amb tot això volem fer efectiu allò que ens consta. L’educació és un pilar de 
la societat, juntament amb sanitat i la protecció social. Això és el primer que 
hem d'aprendre totes plegades d’aquesta crisi. Siguem responsables i 
valorem de veritat el que es fa i es necessita a la societat i a l’educació. I no 
marquem límits econòmics, ja que l’alumnat d’ara, serà qui produeixi 
l’economia del futur.

Defensem l’Escola Pública segura universal gratuïta i inclusiva a tots els 
nivells educatius

Defensem el present i el futur de Terrassa.

La PEPETA (Plataforma d’AFAs i AMPAs d’Escola Pública de Terrassa)


