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Les famílies dels alumnes de l’Escola Andorrana, representades a través de la seva associació, ens
hem posat a disposició del Ministeri i de les direccions dels centres per col·laborar en el disseny
dels diferents escenaris previstos per a garantir el retorn a les escoles el mes de setembre.

La nostra premissa bàsica ha estat la màxima
presencialitat dels alumnes i el respecte al projecte
educatiu i als valors que conformen l’Escola Andorrana.
Malgrat que som conscients que aquesta planificació no
és fàcil, creiem que no s’han de reduir ni retallar els
recursos públics que es destinen a l’educació, un dels
pilars de l’estat del benestar.

Creiem que cal incrementar els recursos humans i materials per tal de garantir les especificitats
del sistema educatiu andorrà en moments en què s’han de prioritzar unes mesures sanitàries
concretes i necessàries per combatre aquesta pandèmia o d’altres. Volem ser fidels a un sistema
educatiu inclusiu, multilingüe, cooperatiu, interdisciplinari i experimental i que així segueixi
sent. En aquests moments s’ha de prioritzar l’interès superior dels infants i el seu
desenvolupament integral.
L’anomenada nova normalitat no pot suposar una reducció de docents per nombre d’alumnes, la
pèrdua d’espais comuns dins de l’escola o la manca de recursos materials i d’instal·lacions que
no es poden millorar per manca de pressupost. S’ha d’iniciar el proper curs escolar amb la
màxima qualitat, mantenint el projecte educatiu, prestant una atenció especial a la salut
emocional dels alumnes i de les seves famílies i alhora seguint les directrius sanitàries que
garanteixin la SALUT dels nostres fills i filles, en el seu sentit més ampli, integrada en un estat de
benestar. Per això, les normes o mesures que s’apliquin en relació amb l’escola han de ser
coherents amb el que passa fora de l’escola. El transport escolar, els espais de menjador i els
patis s’han de planificar amb la mateixa eficiència que el transport públic, els espais públics de
lleure i el sector de la restauració.
El proper curs també caldrà fer un esforç superior de comunicació amb les famílies. Abans que
s’iniciï el curs, caldrà informar-les amb anticipació sobre els possibles escenaris, les
conseqüències que comporta cadascun d’ells i quins criteris es fixaran per canviar d’un escenari
a l’altre. És important igualment anticipar-nos a les possibles desigualtats que es puguin crear
entre famílies a l’hora d’afrontar els possibles canvis i mesures, i per això cal establir canals de
comunicació eficients entre l’escola i les famílies. També la Junta d’Escola ha de ser realment un
òrgan representatiu de tots els actors implicats a les escoles, un espai de transparència, diàleg,
consens i presa de decisions, atès que tots els qui en formem part tenim el mateix objectiu.
Finalment, creiem que només així podrem afrontar els temps d’incertesa que ens afecten i per
això l’AMPAEA continuarà a disposició de les autoritats i dels centres educatius i formant
part dels processos de decisions que afecten el retorn a les aules el mes de setembre.

