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L’inici de curs va bé (o això ens volen fer creure) 

El passat 8 d’octubre la UGT Educació Pública, juntament amb la resta de sindicats, ens vam reunir amb el Departament 

d’Educació per fer la valoració de l’inici del curs 2020 – 2021. 

 

Cap sorpresa per part del Departament. Segons la seva opinió, tot va raonablement bé: els espais educatius són segurs, el 

traçacovid funciona i els gestors covid traslladen les dades a les 7 del matí després de rebre-les. Malgrat això, reconeixen certs 

desajustos, esgotament del personal, molta incertesa degut a una situació sanitària totalment nova, però amb esperança 

d’estabilització i agraïments als Equips Directius, els treballadors/es dels centres Educatius, els Ajuntaments i al conjunt de la 

Comunitat educativa. 

 

Des de la UGT Educació Pública vam fer arribar la nostra percepció, recollida del noste treball diari i de les veus de centenars 

d’afiliats i afiliades que han contactat amb nosaltres per traslladar la seva realitat al seu centre de treball: 

1. Brutal manca de comunicació. Sovint ens assabentem pels mitjans de comunicació dels canvis en protocols o 

normatives, en lloc de fer-ho en els espais comuns de relació administració – sindicats. 

2. Sensació de constant improvisació per part de l’Administració. 

3. Protocols poc clars que responsabilitzen a les direccions dels centres de decisions que haurien de ser comunes. 

L’administració no pot defugir de la seva responsabilitat i traslladar-la a les direccions. 

4. Escàs material de protecció del personal, que a més a més arriba tard als centres. De fet, molts d’ells han hagut 

d’utilitzar el seu pressupost per tal d’adquirir-ho a temps per l’inici de curs. Fins i tot encara desconeixem quina és la 

certificació de les mascaretes. 

5. Falta de mascaretes pel personal que treballa amb l’alumnat amb deficiència auditiva. 

6. Falta de recursos de cura per la veu del personal docent. Demanem micròfons i altaveus al personal que ho demani.  

7. Falta de resposta al personal vulnerable, en especial a les dones embarassades. Algunes encara estan esperant un 

informe que mai arriba.   

8. Discrepància de criteris entres el Servei de Prevenció i el SGAM, fet que ha donat i dona lloc a contra instruccions que 

generaven i segueixen generant angoixa, desinformació i desconfiança. 

9. Places de reforç COVID que no han estat considerades com a vacants. Això comporta la reducció d’alguns dels drets 

relacionats amb la conciliació familiar, com el permís de reducció per cura de fill menor. Potser vam ser ingènues al 

pensar que començarien a treballar el dia 1 de setembre. A més, moltíssimes d’aquestes persones són responsables 

d’un grup d’alumnes i exigim el cobrament complements salarials en concepte de tutoria. 

10. Manca evident de personal administratiu que és incapaç d’absorbir l’augment de gestions provocades per aquesta 

crisi. Aquesta falta de previsió comporta endarreriments intolerables en l’atenció als treballadors.  

11. Falta de metge/metgessa de riscos laborals en alguns serveis territorials. Alguns SSTT estan incomplint la llei al no 

convocar comitès de salut cada tres mesos.  
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12. Manca de previsió en quant a la gestió als centres educatius davant sospita de casos amb COVID. Aquest fet ha 

provocat buits i manca d’informació sobre com gestionar casos sospitosos de COVID, actuació amb les famílies, els 

docents i els alumnes.  

13. Manca d’instruccions per l’alumnat amb aïllament domiciliari per quarantena.  

14. Denunciem que s'obligui els directors i directores a estar disponibles el cap de setmana per raons laborals (dret al 

descans, a la conciliació familiar, a la desconnexió). Proposem que s’habiliti un telèfon d’emergències amb personal 

específic per aquest tipus d’incidències. 

15. Ens avancem i els hi diem que abans de que arribi el fred es revisi quin és el volum de co2 de les aules després de fer-

les servir amb infants i joves i comprovar si aquestes es ventilen adequadament.  

a. Recomanem que s’enviï els centres instruccions referents a l’ús dels aires condicionats (centres en mòduls) i 

que no es facin servir per evitar que l’aire circuli. 

b. Proposem que es comprin aparells que netegin l’aire.  

16. Places insuficients per cursar el Màster del Professorat de Secundària davant l’increment de la demanda de futurs 

docents. 

17. Estigmatizació del professorat: ni som apalancats, ni analfabets digitals ni vectors de contagi quan “abaixem la guàrdia 

en el temps de relaxació”. Si hi ha centres que han aconseguit tirar endavant les “recomanacions” ha estat per la 

implicació dels equips directius i de tot el professorat que ha hagut de fer agrupacions internivells per aconseguir 

abaixar la ràtio i aplicar totes les mesures sanitàries i de prevenció. Exigim el respecte que mereixem. 

Finalment, el Departament es va comprometre a: 

- Pagar el Complement de tutoria del personal de reforç Covid. 

- Accelerar el Pla d’educació digital (es contemplava fer-lo en 5 anys i ara es farà en 3, amb dotació d’ordinadors a 

professionals de l’educació i a l’ alumnat. 

- Garantir l’equitat de dotació de personal i haver donat més dotació a aquells amb més necessitats 

- Aportarán informació respecte la supressió de  moltes Aules d’Acollida. 

- Reconèixer la gran tasca i l’èxit dels centres gràcies als equips directius i als professionals.  

- Fer arribar la certificació de les mascaretes 

- Reforçar amb més personal els SSTT per a l’atenció dels treballadors i treballadores. 

Com a UGT Educació Pública continuarem reivindicant l’aplicació de mesures estrictes per a la protecció de la salut dels 

treballadors i treballadores per assegurar que portem a terme la nostra tasca amb garanties de protecció de la salut, a la 

vegada que vetllem pel respecte escrupolós del drets dels treballadors/es en aquest context sanitari i social tan singular. Som 

la vostra veu i la farem sentir allà on és més necessària.  

 

SI VOLS ESTAR INFORMAT AL MOMENT DE TOTES LES NOVETATS DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC POTS SUBSCRIURE’T A 

WWW.PUBLICA.CAT O DESCARREGAR-TE L’APLICACIÓ PER A TABLES I MÒBILS ANDROID QUE TROBARÀS A LA MATEIXA WEB. 
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