TORNADA A LES ESCOLES GENER 2022.
SALUT LABORAL ALS CENTRES EDUCATIUS DE CATALUNYA
Dues setmanes després de la represa de les classes al gener, les dades
oficials recollides al Traçacovid1 no poden ser més preocupants. A Catalunya,
els centres educatius tenen 122.552 alumnes i 9.046 treballadors i
treballadores (docents, PAS i PAE) confinats. En els darrers 10 dies, es
van contagiar de COVID 107.533 alumnes i 12.148 treballadores i
treballadors.
Sorprenentment, el Departament d’Educació no només continua amb el dubtós
mantra de “Les escoles són segures”, sinó que tendeix a presumir de la seva
gestió davant la crisi.
Aquesta actitud triomfalista contrasta amb les veus de centenars de docents
que s’han posat en contacte amb la UGT per tal de denunciar la situació
que estan patint diàriament: protocols canviants, manca de previsió, escassa
informació i mitjans del tot insuficients per tal de garantir la salut als centres
educatius, evitar contagis i frenar la propagació de la pandèmia. Una vegada la
UGT Educació Pública ha traslladat aquesta problemàtica a l’administració
educativa, la resposta simplement ha estat d’incredulitat i escepticisme.
Partint d’aquesta realitat i amb l’objectiu de fer una radiografia de la situació
actual de les nostres escoles i instituts, UGT Educació Pública ha
desenvolupat una enquesta per recollir la veu dels i les docents. Una enquesta
on han participat 4.060 docents d’arreu del territori repartits de manera
proporcional a la població docent dels diferents serveis territorials d’educació
de Catalunya, entre els dies 17 i 21 de gener de 2022.
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Els resultats finals de l’enquesta són els següents:
Pregunta 1. A quin Servei Territorial treballes?

Pregunta 2. A quin nivell educatiu treballes?
Les etapes d’educació primària i secundària són on es concentren la quantitat
més gran d’alumnes i de personal docent. Per aquest motiu, la majoria dels
enquestats són treballadors i treballadores d’aquestes etapes. Entenem que les
altres etapes educatives queden prou representades amb el percentatge de
participació que consta al gràfic.

Pregunta 3. Has estat informat/informada dels canvis en els protocols
referents a la gestió dels casos COVID?
L’àmplia majoria de les persones enquestades han estat informades dels
protocols que regeixen l’actuació en casos COVID. Tanmateix, és preocupant
que més d’una de cada deu persones manifestin no haver estat informades
dels canvis en els protocols i que, per tant, o han hagut de buscar
personalment el protocol vigent o, simplement, el desconeixen. D’aquesta
manera, tot i que aparentment la xifra de persones no informades és baixa,
resulta alarmant l’existència d’un grup que es manifesta com a no informat per
l’Administració, més encara donada la situació de risc associada al seu lloc de
treball.

Pregunta 4. En cas afirmatiu, per quina via has rebut la informació?
De manera majoritària, la via d’arribada de la informació ha estat mitjançant els
equips directius dels centres, fet normal en tant en quant són els màxims
responsables de la gestió en els seus respectius centres de treball. Tanmateix,
cal fer esment que això s’ha traduït en un volum de feina extraordinària que ha
suposat un gran esforç afegit a la gran càrrega de treball que ja tenen, i els fa
responsables directes de la gestió dels contratemps i de les incidències que
constantment van sorgint. Des de la UGT hem denunciat reiteradament

aquest sobreesforç, tant en tasques burocràtiques com en tasques de
gestió de la crisi, que obliga a les direccions dels centres a treballar
jornades molt per sobre del que marca la normativa, incloent-hi jornades
de treball en caps de setmana que resulten invisibles per l’Administració.
Exigim vies de comunicació més fluides i immediates amb el Departament
d’Educació, que no siguin únicament escrites perquè, en la majoria dels
casos, la demora de les instruccions i de les respostes contrasta amb la
urgència dels requeriments. Demanem l’increment de recursos per tal de
possibilitar el retorn d’una atenció telefònica real i eficient.

Pregunta 5. Només si ets director o directora: Tens la sensació que les
instruccions que us arriben per part del Departament són prou clares i
concises referent a l'ús i dotació dels materials de protecció de les
persones treballadores?
Una qüestió clau, que va enllaçada amb la pregunta anterior, és la que fa
referència a les fonts d’informació de les quals els directors i directores dels
centres han tret les informacions.
Tenint en compte el gràfic anterior, i malgrat ser la principal via de traspàs
d’informació al personal docent, les dades obtingudes mostren una notable
manca de concreció en les instruccions de les accions a realitzar.

Tres de cada quatre directors i directores no creu que les instruccions del
Departament d’Educació siguin clares i concises referent a l’ús i dotació
dels materials de protecció de les persones treballadores. De fet,
diàriament, la UGT rep informacions on la gestió i arribada de material de
protecció no és correcta o no estan clares les directrius pel seu repartiment.
Per aquest motiu, la UGT tornem a fer les demandes que es fan als
diferents Comitès de Salut i a la Mesa Paritària d'Educació: unificar
criteris i fer un llistat d’instruccions clares i concises per tal que tots els
equips directius tinguin la mateixa línia d’actuació al respecte.

Pregunta 6. Saps que tens dret a ser provist/provista de material de
protecció (Mascaretes quirúrgiques i/o FFP2)
Una qüestió que ens preocupa especialment és la garantia del dret a la
seguretat i la salut en el lloc de treball. Totes les persones treballadores estan
emparades per la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos
Laborals, la qual considerem en perill de ser vulnerada donat que un 41,8% de
les persones participants han manifestat no tenir coneixement del dret a ser
proveïdes de material de protecció individual. Concretament, desconeixen que

tenen dret a la provisió de mascaretes, imprescindibles per dur a terme la tasca
docent.
Aquest desconeixement porta al fet que la majoria de persones treballadores
en centres educatius hagin d’adquirir el seu propi material de protecció,
incomplint-se així el precepte legal que diu que són els responsables de
l’empresa (en aquest cas, el Departament d’Educació) qui han de proporcionar
els materials necessaris per a oferir una protecció adequada a les persones
treballadores.
Actualment, les mascaretes que s’ofereixen als professionals dels centres
públics són mascaretes higièniques de roba rentables (10 rentats segons el
fabricant, tot i que el Departament d’Educació aconsellava, en un principi, 20
rentades) i mascaretes FFP2 per al personal determinat com a vulnerable, un
cop avaluat pels serveis de Prevenció de Riscos Laborals del Departament
d’Educació. Avaluacions mèdiques portades a terme, en molts serveis
territorials, per empreses externes a causa de la incapacitat de l’Administració
de trobar metges o metgesses especialitzades. Des de la UGT no compartim
aquest criteri. Les mascaretes higièniques de roba, tot i ser homologades,
en cap cas garanteixen cap mena de protecció real davant la situació
d’exercici de la docència. Exigim la provisió de mascaretes FFP2 per a
totes les persones treballadores dels centres educatius públics i que es
garanteixi una provisió suficient per a poder respectar la vida útil
d'aquestes mascaretes (8 hores).

Pregunta 7. La vida útil de les mascaretes FFP2 és de 8 hores i la de les
quirúrgiques, 4h. S'està tenint en compte en el teu cas i te les van donant
noves, passat el temps que recomana el fabricant?
La immensa majoria de les respostes mostra que NO s’està rebent suficient
material de protecció als centres educatius. No es tracta només d’enviar
mascaretes, sinó de tenir una previsió correcta que respecti la vida útil
d’aquestes. Lamentablement, són nombroses les ocasions en què rebem
denúncies de docents que són proveïts de només una mascareta FFP2 per fer
servir durant tota la setmana.
Una vegada més, exigim al Departament d’Educació l’elaboració d’un
llistat d’instruccions clares i la seva posada a disposició immediata als
equips directius, en especial amb relació a l’administració del material de
protecció de la salut. Exigim l’arribada urgent d’aquest material als
centres educatius i un estricte seguiment que garanteixi un repartiment
sense errades.

Pregunta 8. Tens dificultat per tenir accés a les teves mascaretes?
Més de la meitat de les persones enquestades indiquen que tenen
dificultats per accedir a les mascaretes. Aquesta problemàtica pot tenir
diverses causes, una de les quals és l’autonomia de les direccions dels centres

educatius, que han d’assumir l’administració de les mascaretes com a una
tasca més dintre de l’excessiu nombre d’actuacions a implementar. Algunes
d’elles, fins i tot, han hagut de dedicar partides econòmiques del mateix
centre per poder garantir que tothom tingui les seves mascaretes. Així, en
molts casos, que el personal docent rebi el seu material de protecció quan
toca, depèn del criteri de les direccions, de la disponibilitat puntual de
material que tinguin o, fins i tot, de la càrrega de treball del moment.
Una vegada més, reivindiquem instruccions clares i concises a les
direccions dels centres amb relació a com administrar i gestionar el
material de protecció. Recordem que són les mateixes direccions les que,
en més d'un 75% de les respostes, manifesten que tenen la sensació de
no rebre instruccions prou clares i concises referent a aquesta qüestió.

Preguntes 9 i 10. En general, quina sensació tens des del teu centre respecte a
la gestió de la pandèmia per part del Departament? En general, com
qualificaries la comunicació amb el Departament d'Educació des de que va
començar la Crisi Sanitària?
A la pregunta relacionada amb la gestió de la pandèmia per part del
Departament d'Educació, l’àmplia majoria de les persones enquestades
(71,5%) manifesten el seu descontentament, mentre que només el 28,5% creu
que la gestió de la pandèmia ha estat satisfactòria.

Cal recordar que aquesta situació no és nova. Portem des del març del 2020
patint una administració que mostra una evident manca de contacte amb la
realitat dels centres educatius. Gairebé dos anys després de l’inici de la crisi
sanitària, el Departament d’Educació ja no té arguments convincents que
excusin la seva mala gestió. Així queda registrat en el darrer gràfic, a on
aproximadament 3 de cada 4 enquestats i enquestades qualifiquen d’insuficient
la comunicació amb el Departament d’Educació d’ençà que va començar la crisi
sanitària.
Actualment, després de sis onades i quasi dos anys des del primer
confinament total, el Departament d’Educació no ha gestionat la situació
de manera adequada ni ha escoltat la veu de la UGT, que és la veu dels
treballadors i treballadores als quals representa, allunyant-se de
qualsevol comunicació efectiva, proactiva i real.
Considerem que la comunicació no s’ha de reduir a compartir a darrera
hora els protocols i enllaços que venen del Departament de Salut. Com a
UGT, exigim la garantia de la protecció de la salut dels treballadors i les
treballadores i una comunicació fluida amb els centres educatius i qui
treballa en ells. En massa casos, els treballadors i treballadores ens
sentim menystinguts i abandonats davant una situació que clarament ha
superat al Departament d’Educació i al conseller que hi és al capdavant.

CONCLUSIONS
Les dades mostrades evidencien un fracàs en la línia de treball del
Departament d’Educació, tant en la gestió de l’impacte de la crisi sanitària
en el món educatiu com en la protecció dels seus treballadors i
treballadores. Així, queda demostrat que manquen recursos materials i
humans i la capacitat política necessària per a prendre les decisions
adequades que garanteixin la salut laboral i assolir, ara de debò, l'eslògan
molt publicitari però poc real de “Les escoles són segures”.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu, la UGT exigeix:
-

La dimissió del conseller d’Educació, per manca evident de
capacitat en la gestió de la crisi sanitària i educativa

-

Baixada real de les ràtios a les aules. 10 alumnes a educació infantil
i 15 alumnes a la resta de nivells educatius

-

Increment del personal docent i del personal de suport educatiu als
centres educatius

-

Provisió suficient de mascaretes FFP2 a tots els treballadors i
treballadores dels centres educatius

-

Cribatges massius periòdics a alumnat i treballadors i treballadores
dels centres educatius

-

Personal sanitari a tots els centres educatius

-

Vies de comunicació fluides i immediates amb el Departament
d’Educació

-

Instruccions comuns, clares i concises a les direccions dels
centres educatius

-

Anàlisi individualitzat de la temperatura de les aules dels centres
educatius, dedicant especial atenció a la ventilació creuada i
garantint la provisió de mesures de renovació de l’aire

-

Contractació de metge/metgessa de treball a tots els Serveis
Territorials que no en tenen, per així prescindir de les empreses
privades externes contractades.

