Comunicat de premsa

L’aFFaC demana al nou Departament d’Educació que flexibilitzi les mesures
dels centres educatius per poder acomiadar el curs amb les famílies
• La federació alerta que el context sociosanitari actual no justifica que se
segueixi limitant la participació de les famílies als centres educatius
• El Govern permet les celebracions religioses i relaxa les restriccions del sector
cultural, però prohibeix celebrar comiats de curs en els centres educatius

Dijous, 3 de juny, de 2021.

Les Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) demanen al
Departament d’Educació del nou Govern de la Generalitat que relaxi les restriccions als centres
educatius perquè l’alumnat pugui acomiadar aquest curs anòmal i difícil amb les seves
famílies, respectant les mesures de seguretat adequades a la situació epidemiològica actual.
Nombroses AFA s’han posat en contacte amb l’aFFaC per demanar una mediació amb el
Departament d’Educació després que es difongués una notificació oficial en què es prohibia
que les famílies entressin als centres educatius per celebrar les habituals festes de final de
curs. Segons han fet saber a l’aFFaC, les AFA lamenten que, mentre les mesures per a la resta de
sectors són cada vegada més flexibles, l’educació es mantingui amb les mateixes restriccions
que fa un any, quan començàvem el curs en una situació de risc extrem de rebrot.
Des de l’inici de la pandèmia, tant les famílies com l’alumnat i el professorat han seguit
estrictament les normes i protocols establerts pel Govern –sempre que ha estat possible-,
demostrant un gran sentit de la responsabilitat i una absoluta voluntat de col·laborar. A
més, s’ha demostrat que els centres educatius no han estat mai un focus de propagació
de la covid-19, tot i que en molts casos el nombre d’alumnes per aula era superior al recomanat
en el Pla d’Obertura de Centres.
Les famílies porten més d’un any sense participar en la vida dels centres educatius, un fet
que no només limita el seu dret a la participació com a part de la comunitat educativa, sinó
que també afecta negativament a la qualitat educativa dels infants i joves. L’alumnat, per
altra banda, ha estat tot un curs sotmès a unes normes estrictes que els ha obligat a
renunciar a sortides, colònies i a moltes altres activitats que tenen un valor incalculable tant a
nivell individual com grupal.
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Per tot això, des de l’aFFaC demanem al Departament d’Educació que recapaciti i permeti que
les famílies assisteixin als actes de comiat de curs. Per a l’alumnat que canvia de cicle, aquest
final de curs serà també el final d’una etapa que, en molts casos, suposarà també un canvi
de centre. Es tracta d’un moment molt important en la trajectòria escolar de molts infants i
joves i creiem que és important que les famílies puguin formar part d’aquesta celebració,
actuant amb la mateixa responsabilitat que han demostrat durant el curs.
El curs 2019-20 ja va tenir un final amarg i trist que segur que no oblidarem i que ens agradaria
no repetir mai més. És important que fem tot el possible perquè els nostres fills i filles
puguin acomiadar el curs 2020-21 com es mereixen. No es tracta només del final d’una etapa
educativa, suposa també la fi d’una experiència vital que esperem deixar enrere ben aviat
per caminar cap a una normalitat molt enyorada.

·············································
Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC)
C/ Cartagena, 245, àtic (08025, Barcelona)
Tel. 93 435 76 86 - affac@affac.cat

