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La UGT RECLAMA MÉS RECURSOS PER A LA NOVA REALITAT 

EDUCATIVA 

 
 

 

                        ENSENYAMENT   PÚBLIC            

El  curs que començarà el proper mes de setembre segons expressen les autoritats 

educatives ha de fer-se en la modalitat presencial donat la complexitat que presenta la 

telemàtica. Estem perfectament d’acord, però per a que sigui real, el Departament ha de 

dotar les escoles i instituts de més professorat per a baixar les ràtios i no fomentar ni la 

segregació escolar ni l’escletxa digital.  

 

En d’altres documents hem comentat la necessitat que s’elabori un pla de xoc o 

contingència que faci una avaluació diagnòstica exacta per a implementar la baixada de 

ràtios que marquin les autoritats sanitàries ajustada als espais disponibles intern i 

externs. 

   

Per a la UGT Educació, la prioritat per a l'inici al setembre del curs escolar s'ha de centrar 

en oferir entorns escolars segurs i saludables per a tota la comunitat educativa. Tothom 

ha de poder desenvolupar en ells la màxima activitat docent presencial possible, adoptant 

les mesures higiènic-sanitàries, de prevenció de riscos laborals i de tipus organitzatiu 

que siguin necessàries.  Per adaptar-se  l’anomenada «nova normalitat». 
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Davant de la prompta publicació de les instruccions d’inici de curs 2020-21, des d'UGT 

Educació volem reiterar la necessitat de l'adopció de les següents mesures per al curs 

2020-2021: 

 

 Reducció de la càrrega lectiva del professorat, recuperant  els horaris previs a les 

retallades i completar totes les jornades parcials actuals, que són mostra de la 

precarietat que encara manté el nostre sistema educatiu, supressió de la jornada 

d’un terç (nomenament com a mínim de mitja jornada, com anteriorment). 

 

 Disminució de les ràtios establint la distància i l'aforament de les aules i la resta 

d'instal·lacions que exigeixen les autoritats sanitàries. 

 

 Adequació dels espais públics a les necessitats educatives, i el reforçament de les 

plantilles docents i la incorporació de nous professionals -inclòs el personal sanitari, 

vàrem proposar un Tècnic sanitari per centre- segons les necessitats expressades 

pels centres educatius. A més, UGT proposa que s’apliquin mesures específiques 

per a col·lectius de treballadors i alumnat especialment sensibles. 

 

 Els i les docents han de comptar amb els mitjans materials, tècnics i tecnològics per 

a poder dur a terme la seua labor amb garanties de qualitat. 

 

 Implementació de plataformes educatives eficaces i segures, i desenvolupament de 

continguts digitals que siguin solvents per a atendre el nombre d'usuaris que 

l'ensenyament a distància que requereix tot l'alumnat. 

 

 L’escletxa digital afecta el desenvolupament de les tasques i cal considerar si en 

alguna etapa s’ha de fer un sistema híbrid o les classes totalment virtuals, cosa que 

ens preocupa per la manca d’aparells digitals i de connectivitat de l’alumnat. La 

tecnologia pot ajudar però, pot enfonsar les capes socials que no hi tinguin accés. 

  

 Creació d’un xec digital que asseguri la connectivitat i redueixi  la desigualtat. És 

una prioritat per a nosaltres la lluita contra la segregació escolar.  
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 Utilitzar els centres col·laboradors en l’adquisició de competències TIC (ACTIC) per 

a capacitar digitalment les famílies. El Departament ha de divulgar els tutorials i 

cursos telemàtics en obert existent, dotar dels dispositius presencials per a que en 

cada localitat on hi hagi un centre col·laborador les persones puguin adquirir les 

capacitats  digitals mínimes. Entenem que si és necessari caldrà  posar a disposició 

les escoles d’adults per alfabetitzar digitalment la població. 

 

 Garantir els àpats durant tot l’any acadèmic a l’alumnat vulnerable, col·laborant 

amb els serveis socials dels municipis. Cal combatre la pobresa infantil des de 

l’escola. 

 

 Formar el professorat en salut laboral i en continguts digitals i metodologies 

d'ensenyament a distància, així com dotar al professorat dels programes i llicències 

que precisen per a les tasques diàries. 

 

 Regular les condicions del teletreball i desconnexió digital, que ofereixi la creació 

d'un nou marc i l'aparició de nous reptes i perspectives per a abordar la docència. 

 

 

 

 


