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NOU MENYSPREU DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ AL PERSONAL DOCENT
Avui, dia 5 de novembre de 2020, el Departament d’Educació ha convocat a la UGT, juntament amb la resta de
sindicats, a una reunió informativa per explicar el procediment que hauria de portar a terme el personal docent en
la supervisió de la realització de les proves PCR per part de l’alumnat.
Recordem que, ja el passat 3 de novembre de 2020, el Departament de Salut va publicar l’Annex al “Procediment
d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS- cov-2” (18.10.20) en fase de mitigació (30.10.20).,
on s’informava de que “en l’àmbit educatiu de la secundària: ESO, batxillerat i centres de formació professional, es
recomana actualment realitzar estudi de contactes amb PCR en frotis nasal i mitjançant el sistema
d’automostra supervisada per professionals docents”.”
En aquest sentit, el mateix 3 de novembre, la UGT Educació Pública ja va mostrar el seu rebuig frontal a aquesta
decisió unilateral dels Departaments de Salut i d’Educació. Amb la publicació del comunicat “El personal docent no
som professionals sanitaris”, deixàvem molt clar el nostre posicionament: Els i les professionals docents no tenen la
capacitat per supervisar proves de salut, no tenen la formació necessària i, sobre tot, no han d’acceptar aquesta
responsabilitat. No només això, sinó que recordàvem la nostra exigència, ja des de l’inici de la pandèmia, de
contractació de personal tècnic sanitari de formació professional per a cada centre educatiu.
En cap cas, l’Administració no ha volgut dialogar amb els sindicats que representem al personal docent, sinó que
vol imposar decisions prèviament publicades. La reunió a la qual hem rebut convocatòria té la voluntat de ser una
mera reunió informativa, on es vol donar una informació ja present als mitjans de comunicació i amb la que estem
radicalment en contra. Mai no ha interessat l’opinió de la representació dels i les docents. Per aquest motiu,
exigim la convocatòria d’una reunió paritària urgent de salut per tal de poder recollir acta de la nostra rotunda
negativa a aquesta decisió imposada, i una mesa sectorial on els i les representants de les treballadores i
treballadors puguem exposar la nostra postura.
Continuem exigint que la recollida de mostres sigui supervisada per personal sanitari. Ni l’alumnat de secundària
ni el personal docent estem capacitats per realitzar aquesta tasca sanitària. No volem ser còmplices de la mala
gestió i total improvisació del Departament de Salut i del Departament d’Educació, ni volem posar en perill al
nostre alumnat realitzant unes tasques que no ens són pròpies, que no ens corresponen i per les quals no tenim
capacitació.
En resum, ens trobem davant un nou menyspreu del Departament d’Educació i del Departament de Salut, tant a la
tasca del personal docent com a la dels sindicats que el representa. Si avui dia els centres educatius són oberts és
gràcies a la tasca incansable del personal docent. No mereixem aquest tracte per part de l’Administració. Ens va la
nostra salut i la del nostre alumnat!
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