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Resolució d’ urgència aprovada per la Permanent de la Junta 
de Personal Docent no Universitari reunida telemàticament en 
data 22 de març 2020.  

 
Que es decrete amb caràcter d'urgència el tancament total dels 
centres educatius, fins que per qüestions essencials 
relacionades amb la lluita contra la pandèmia siga estrictament 
necessària la seua obertura. Mesura presa a molts altres 
territoris de l’Estat Espanyol 
 
La Conselleria d’Educació va publicar divendres 13 de març una resolució per 
la qual els centres educatius es mantenien oberts i als quals podia acudir tot el 
personal que les direccions requeriren. Aquesta resolució va ser matisada 
posteriorment mitjançant una «carta» del Secretari Autonòmic d’Educació a les 
direccions dels centres, però que continua mantenint els centres docents oberts.  
El Comité de Seguretat i Salut Laboral d'Alacant, reunit telemàticament  el 
divendres 20 va decidir exigir el tancament total dels centres educatius, que sí 
fora necessari l'obertura dels centres per l'urgència sanitària els directors /es 
estigueren localitzats i la tornada en condicions de absoluta seguretat. 
Totes les autoritats sanitàries insisteixen en què cal quedar-se a casa per parar 
la corba de contagis i evitar el col·lapse del sistema sanitari.  
 
 
La Junta de Personal Docent considera que aquestes instruccions vulneren el 
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma i que 
determina que "Se suspende la actividad educativa presencial en todos los 



centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados 
en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades 
educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados. 
 
 
Per contra, al nostre territori, seguim trobant centres on dilluns hi ha 
convocades coordinacions, formacions i altres activitats educatives presencials. 
Activitats que es poden fer totes elles per mitjans telemàtics.  
 
És per això que no trobem cap justificació pedagògica, sanitària, ni de 
qualsevol altre tipus que faça necessari el desplaçament diari de milers de 
persones, fet que contribuirà sense dubte a la propagació del virus, més quan 
alguns centres han sigut desinfectats pels Ajuntaments. 
 
A més, l'Estat d'Alarma decreta uns objectius clars d'evitar qualsevol mobilitat 
innecessària de la ciutadania, atenent a l'evolució de la propagació del COVID-
19 (gairebé 20.000 persones contagiades a l'estat i més de 1.000 al País 
Valencià a data de hui) i pensant en el bé, no sols del personal depenent de la 
Conselleria d'Educació, sinó en el conjunt de la ciutadania, ja que cada 
desplaçament implica multiplicar exponencialment el risc de contagi i impedeix 
posar fre a aquesta greu crisi sanitària, social i econòmica. 
 
És per tot això que aquesta JPDNU exigeix a la Direcció Territorial d'Educació, 
al Secretari Autonòmic i al Conseller d'Educació com a màxims responsables 
de la gestió i actuació en els centres educatius:  
 
 
- Que dicten una resolució contundent i d'urgència on es decrete amb caràcter 
general el tancament de tots els centres educatius. Atenent  l'article 21 de la 
Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals davant un risc greu i imminent 
impliquen adoptar les mesures i donar les instruccions necessàries perquè, en 
cas de perill greu, imminent i inevitable, els treballadors puguen interrompre la 
seua activitat i, si fóra necessari, abandonar immediatament el lloc de treball. 
En aquest supòsit no podrà exigir-se als treballadors que reprenguen la seua 
activitat mentre persistisca el perill, excepte excepció degudament justificada 
per raons de seguretat i determinada reglamentàriament. 
 
 
Clar està, sense prejudici d'aquells centres en els quals es requerisca la seua 
obertura per les autoritats competents front a situacions de sobrecàrrega dels 
centres sanitaris o qualsevol altra circumstància totalment excepcional que 
requerisca una presència física, que no es puga realitzar per mitjans telemàtics. 
 
- Un comunicat que done suport a les actuacions de l’equip de 
professores i professors dels centres que hagen d'obrir per situacions totalment 
excepcionals i que se’ls dote dels materials i protocols de protecció adients, 
que per motius degudament justificats i/o d’urgència, hagen d'anar 
presencialment al centre. 
 



- Així mateix, davant aquesta situació extraordinària d'Alerta Sanitària, 
esperem resposta immediata de l'administració educativa.  
 
Igualment, aquesta JPDNU s'ofereix a col·laborar amb les administracions 
educatives per trobar solucions telemàtiques i no presencials per fer arribar al 
nostre alumnat més vulnerable tota la informació, per evitar que la bretxa digital 
genere més diferències socials i educatives i per garantir el dret a l'educació del 
nostre alumnat. 
 
Així mateix, aquesta JPDNU es posa a la disposició de l’administració 
educativa per tot allò que calga per garantir els drets laborals de les persones 
que treballen als centres docents i el dret a la salut de tota la població. 
 
 
 
                                                   Alacant, 22 de març 2020 
 
 
 
 
 


