
Comitè de Seguretat i Salut Laboral del personal docent de València

AUGMENT  DE  LES  MESURES  DE  PROTECCIÓ  DE  LES  TREBALLADORES  I
TREBALLADORS  DE  L'ENSENYAMENT  I  DE  L'ALUMNAT  ALS  CENTRES
EDUCATIUS

Manifestem que, atesa la greu situació de contagis, hospitalitzacions i defuncions per la
COVID-19  s’ha  d’activar  de  manera  immediata  un  augment  de  les  mesures  de
protecció de les treballadores i  treballadors de l’ensenyament  i  de l’alumnat als
centres educatius. 

• La situació actual de la Comunitat Valenciana davant la pandemia:

Ens trobem travessant la fase més crítica des de l’inici de la pandèmia, amb una taxa de
positivitat COVID superior al 30% en les proves realitzades, quan el percentatge òptim es
troba en el 5%, amb unes de les xifres més altes d’hospitalitzacions i d’ingressos en les
UCI (61,70%) de l’Estat espanyol i una taxa de casos actius que ja supera el 20%. 

Les dades oferides per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport sobre la incidència de la
Covid-19  en  els  centres  educatius  el  1  de  febrer,  reflecteixen  una  situació  molt
preocupant.

Indiquen que hi ha 971 grups confinats de 493 centres educatius, representa un 26,7% del
total de centres.

Aquestes mateixes dades assenyalen que hi ha un 0,8% de positius entre l'alumnat i un
1,6% de positius entre el professorat. Una incidència de 800 casos cada 100.000 entre
l'alumnat i de 1600 casos cada 100.000 entre el professorat. Xifres molt superiors a les
donades pels experts a nivell internacional per a considerar la situació com a “controlada”
i  molt  menys  per  a  dir  que  és  “segura”.  Una  incidència  superior  a  250  és  un  dels
paràmetres utilitzats per a declarar la situació d'extremadament greu.

Les dades oferides per la Conselleria de Sanitat indiquen una incidència general en la
població de la Comunitat Valenciana del 1,38% (1.382,44 casos positius cada 100.000
habitants),  novament  no  hi  ha  fonament  per  a  afirmar  que els  centres  educatius  són
segurs.

• Quant a la situació dels centres educatius valencians, considerem que:

- Es fa imprescindible agilitzar les substitucions del professorat, per garantir la cobertura
de  totes  les  baixes,  permisos,  llicències  i  jubilacions,  de  forma  immediata,  com  és
igualment  necessària  la  cobertura  del  personal  no  docent  que  treballa  als  centres
educatius per garantir-ne un bon funcionament i  cobrir les baixes de les persones que
treballen  en  les  direccions  territorials  d’Educació  per  garantir  una  correcta  gestió  del
personal. 

- Quant al tancament dels centres, instem al Govern Valencià a decretar un confinament
total de la població, excepte dels serveis essencials, amb un paquet de mesures socials,
econòmiques i de conciliació per evitar l’empitjorament de les condicions de vida de la
població. Els centres educatius també haurien d’estar tancats mentre té lloc aquest nou
confinament,  com a  mínim dues  setmanes,  moment  a  partir  del  qual  podrien  reobrir.
Mentrestant,  l’administració  competent  hauria  d’establir  uns  mínims de contagis  per  a
decretar el tancament d’un centre educatiu, per evitar situacions que hem viscut aquestes
darreres setmanes en alguns centres per manca d’instruccions clares i contundents en
situacions greus. 



- L’objectiu ha de ser doblegar la corba i això es va aconseguir en la primera onada amb
un confinament de la població. Ara les dades són molt pitjors i les mesures adoptades fins
ara sembla que no estan controlant la pandèmia. 

- També critiquem la política comunicativa de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
perquè  aparenta  que la  situació  està  totalment  controlada,  que els  centres  educatius
continuen sent segurs i que, per tant, no cal fer res més del que ja està establert. No
compartim  aquesta  visió  actualment.  És  evident  que  els  protocols  i  els  plans  de
contingència han funcionat bé mentre la situació a la resta de la població estava més
controlada,  però  en  la  situació  actual  de  descontrol  de  la  pandèmia,  reconeguda  pel
govern, els centres educatius també estan veient-se desbordats i sense unes instruccions
clares  d’actuació  davant  aquesta  nova realitat,  que requereix  de  més mesures i  amb
urgència. 

- L’afectació de l’increment de casos en els centres educatius és desigual, però en general
tots els centres tenen algun grau d’afectació. 

- Per tant, hi ha centres que, per ara, poden gestionar millor la situació, però en els més
afectats la situació arriba a ser caòtica: Salut Pública està col·lapsada i hi ha retards en la
realització de les PCR; hi ha molt de professorat de baixa, fet que dificulta l’organització
dels centres i l’atenció de l’alumnat; hi ha més grups confinats a casa i hi ha famílies que
no porten els seus fills i filles per prevenció i el professorat ha d’allargar la seua jornada
laboral per atendre presencialment i telemàticament, etc. 

- Els centres més afectats es veuen impotents davant la manca de resposta per part de
les  administracions.  En  alguns  casos,  ningú  pren  cap  decisió  perquè  la  competència
sempre és d’una altra administració i, de vegades, quan s’ha pres ja ha sigut massa tard i
la situació s’ha descontrolat. 

- No hi ha establert un mínim d’alumnat positiu per centre per decidir-ne el tancament,
només està previst per confinar un aula. Tampoc està previst en cap lloc el tancament del
centre quan les baixes del professorat impedeixen una correcta atenció de l’alumnat i el
compliment  de  les  mesures de seguretat,  fet  que ha  estat  passant  aquesta  setmana
passada en alguns centres educatius. 

- Som conscients que el professorat dels centres no solament exposa la salut dia a dia a
l’eventualitat d’un contagi, sinó que també ha hagut de suportar les gelades del fred amb
les finestres i les portes obertes en pro de la necessària ventilació. Així és que volem
agrair  la contribució decisiva dels qui  han aconseguit  mantenir  l’activitat  a les aules a
pesar de totes les dificultats,  amb el seu treball  seriós, generós, responsable, eficient,
sacrificat i professional. 

Aprofitem, doncs, l'avinentesa per donar les gràcies a les nostres companyes i companys
de l’ensenyament per la generositat i  la qualitat professional i  humana mostrada en la
tasca diària. 

És per tot això exposat que considerem  imprescindible i inajornable  que es revisen i
s’implementen noves mesures de prevenció als centres educatius i la cobertura del
personal docent i no docent, començant per aquestes 18: 

1. Millorar les condicions de protecció sanitària als centres docents amb la corresponent
protecció al professorat especialment sensible o vulnerable. 

2. Realització de test a tot el personal i alumnat que haja estat en contacte amb casos
positius o sospitosos. 

3.  Realització  de  totes  les  reunions,  inclosa  l’hora  d’exclusiva,  per  via  telemàtica
promovent així el teletreball des de casa. 



4. Incloure el professorat i la resta de personal que treballa als centres educatius per a la
segona fase de la  vacunació  prevista  a  partir  del  mes de març,  com ha proposat  la
Conselleria de Educació, Cultura i Esport, tot prioritzant al personal de centres  d’aules
específiques i d'educació infantil. 

5. Aplicació de la normativa prevista a l’inici de curs per a les situacions extraordinàries
derivades de la pandèmia. 

6. Un tractament especial dels centres en poblacions amb un alta incidència de contagis
per COVID. 

7. Quan no es cobreixen les baixes en els centres educatius i per la incidència de casos
s'haja d'agrupar l'alumnat trencant el grup de convivència estable (GCE), s’incompleix el
Pla de Contingència i, per tant, l’Administració ha de dictar normes per al tancament dels
centres. 

8. Quan Salut Publica confirma que hi ha una transmissió incontrolada del coronavirus, el
centre ha de romandre tancat segons el punt 4 de la Guia de gestió de casos COVID-19. 

Donada  la  gravetat  de  les  xifres  i  el  descontrol  de  la  transmissió  manifestat  per  les
autoritats sanitàries, es requereix a Salut Pública i a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport  perquè es duga a terme una negociació urgent dels criteris que determinen el
tancament  de  centres  educatius  bé  per  la  incidència  puntual  que  puga  donar-se  en
determinats centres o bé per la incidència general que puga haver-hi en una localitat o
comarca.

9. S'han de fer tests PCR als membres de la comunitat educativa que ha estat confinat
per COVID per tal  de garantir  la seguretat  del  personal  quan torne a treballar  al  seu
centre. 

10. Distribució als centres educatius per part de l’Administració de mascaretes FFP2 al
professorat,  l’alumnat i  resta de personal  que hi treballa (PAS, personal  de neteja, de
menjador,  etc).  Mentrestant,  exigència  d’ús  de  mascaretes  homologades  als  centres
educatius. 

11. Distribució als centres educatius per part de l’Administració de mesuradors de CO2 per
a tots els recintes amb alumnat i els purificadors d'aire amb filtres HEPA necessaris. 

12.  Realització  de  més  PCR  als  centres  educatius  davant  casos  positius,  de  forma
immediata i a tot el personal que haja tingut contacte estret amb la persona positiva. 

13.  Mesures  urgents  adreçades  al  personal  de  risc  (embarassades,  personal  amb
patologies prèvies, etc) que incloguen adaptacions del lloc de treball o permisos retribuïts. 

14. Cal establir un permís retribuït per les treballadores i treballadors de l’ensenyament
que tenen els seus fills o filles confinats. 

15. Suspensió immediata de les proves homologades de l’A2, ja que estan previstes per
pròxims dies del mes de febrer.

16. Activació i atenció online als ensenyaments no obligatoris on, per l’edat de l’alumnat,
es puga realitzar tal com s’ha acordat per a les universitats. D’aquesta manera es podrà
recuperar l’alumnat que no està assistint in situ a les classes perquè ara són presencials,
tal com està passant a les EOI, per exemple. 

17.  Reducció  de  la  presencialitat  als  centres  educatius:  el  menjador  escolar  podria
preparar menjar per emportar a l’alumnat que pot dinar a casa. Les activitats extraescolars
s’haurien de suspendre temporalment. 

18. Agilització de les substitucions amb la creació d’una borsa comarcalitzada a partir de
les existents per oferir «places COVID» que siguen substituïdes de forma immediata. 



A més a més, tornem a sol·licitar la revisió i adequació de tota la resta de propostes
aprovades  en  el  seu  moment,  un  total  de  40  al·legacions  proposades  al  Pla  de
Contingència, fetes des de l’inici de curs i aprovades per els Comitès de Seguretat i Salut
Laboral que encara no s’han portat a terme. 

Totes  aquestes  mesures  són  més  necessàries  ara  que  mai  i  seria  una  manca  de
responsabilitat  per  part  de  l’Administració  la  no aplicació,  perquè és  una tasca que li
correspon  fer,  tant  pel  que fa  a  la  planificació  com a  l'aplicació  de  les  mesures  que
asseguren la protecció sanitària de la comunitat educativa.

València, 9 de febrer de 2021


