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Com a qüestions prèvies a l'obertura dels centres i negociades amb les organitzacions 

sindicals, s'han de prendre les següents mesures: 

 

 Realització de proves diagnòstiques de PCR als treballadors 

i treballadores que, si escau, exerceixin activitats en els 

centres. 

 Treball telemàtic de les persones especialment sensibles: diabètics, amb malalties 

cardiovasculars, hepàtiques, renals o pulmonars cròniques, hipertensió, 

immunodeficiència, càncer en fase de tractament actiu, embaràs o persones majors 

de 60 anys. 

 Desinfecció prèvia i mesures periòdiques de neteja general del centre: aules i la 

resta d'instal·lacions i disponibilitat de sabons desinfectants d'ús ràpid en totes 

elles. 

 

 

FeSP-UGT  exigeix que s'anteposin  els  criteris  sanitaris  a 

qualsevol altra consideració per a la represa d'activitats en 

els centres educatius 

 

                                   ENSENYAMENT   PÚBLIC            

Mancant conèixer detalladament les propostes del procés de desescalada en l'àmbit 

educatiu anunciades pel Govern, el Sector d'Ensenyament de FeSP-UGT considera que 

les propostes anunciades generen més dubtes que certeses. 

 



Federació d’Empleades i Empleats Públics de la UGT de Catalunya.Rbla. Raval 29-35, 3r. 08001. BCN. 93 2956100 Ext 28177 

93 2956106A/E: fetepublica@catalunya.ugt.org  Web: www.publica.cat 

 

 Proporcionar als treballadors, abans de l'inici de l'activitat, equips de protecció 

individual. 

 

 

 

 Limitar a les estrictament imprescindibles, les hores presencials en els centres i 

disminuir la ràtio de l'alumnat 

 Establir protocols d'actuació amb mesures concretes sobre distanciament, 

eliminació de residus, què fer en cas d'alumnat o persones treballadores amb 

símptomes... 

 Sembla raonable que l'activitat lectiva presencial no es reprengui fins al mes de 

setembre, per tant, entenem que el professorat continua treballant com fins ara. 

 

 

UGT ja va manifestar en el seu moment que les activitats que es dissenyessin per al 

mes de juliol, en cas d'haver-les, haurien de ser realitzades per personal aliè als 

centres educatius. 

El cost d'aquestes activitats no ha de recaure en el pressupost d'educació, que 

haurà d'invertir perquè el mes de setembre s'augmenti les plantilles de tots els 

centres per a: 

 Rebaixar les ràtio. 

 Desdoblament de matèries. 

 No al tancament d'aules 
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Finalment, la fi dels centres educatius, no és la conciliació de la vida laboral, 

familiar i personal, encara que siguin un important element conciliador. Tenir en compte 

solament aquest enfocament és erroni i injust per als treballadors i treballadores de 

l'Educació. 

 

Han de ser les empreses i les Administracions Públiques les que garanteixin al conjunt de 

les persones treballadores les mesures de conciliació. Així li ho anem exigint des d'UGT 

en tots els àmbits. 
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