
 
 
Stepv-Iv es reuneix en Comissió de Seguiment concertada per 
negociar les mesures que arreplega la Resolució de la Fase I de 
desescalada. 
 
La Resolució entrarà en vigor el dijous 14 de maig i afectarà a aquells centres que 
estiguen en zones de Fase I, els centres que ens queden en fase 0 continuaran 
tancats. 
 
A partir del 14 de maig els centres educatius que estan en les àrees que han passat a la 
fase I obriran exclusivament per a la realització de tasques administratives i de 
coordinació, així com per a la recepció de material i neteja que començarà a repartir la 
Conselleria per tots els centres educatius que estan en la fase I de desescalada 
determinada per les autoritats sanitàries. 

 
Segons les instruccions, les direccions dels centres són les que determinaran el 
personal docent, i d’administració i serveis que es faran càrrec d’aquestes tasques de 
manera presencial.  
STEPV-Iv en el seu torn de paraula ha explicat que l’Ordre del Ministeri de Sanitat no 
parla en cap moment de tasques de coordinació. Les actuacions que planteja l’Ordre 
del Ministeri en els centres educatius per a la fase I arreplegades a l’article 18 són: 
«desinfección, acondicionamiento y para la realización de funciones 
administrativas.».  
Hem demanat doncs al Secretaria Autonòmic que aquestes reunions siguen de manera 
telemàtica, evitant anar al centre el personal docent de manera presencial. 
Perfectament entenem des del Sindicat que aquestes reunions es poden realitzar de 
manera telemàtica entre el docents que hagen de coordinar-se per preparar les 
activitats de reforç o material educatiu a aquell alumnat que ho necessite de cara les 
proves EBAU, o bé per atendre a les famílies que necessiten ajuda en la matrícula. El 
SA ha contestat que concretaran en el redactat de la resolució aquesta mesura amb 
més detall. 
 
Hem demanat explicació de com s’actuarà, si és dóna el cas que un treballador/a 
comence a tenir símptomes del COVID-19. Sabem que en les instruccions apareix un 
nombre de telèfon de la Conselleria de Sanitat, ara bé, el dubte està en saber si la 
direcció dels centres en aquest casos concrets han de comunicar també a la Conselleria 
d’Educació aquestes incidències perquè es desinfecten de nou els centres. El SA ha dit 
que serà en tot moment la Conselleria de Sanitat qui anirà dictant les pautes en 
aquests casos a través del telèfon que s’ha indicat en la resolució. 



El Sindicat li ha transmès la delicada situació que suposarà la recepció de les famílies 
per realitzar la matrícula encara que siga per cita prèvia, per tant entenem que es 
delimitaran reglamentàriament els espais per a tal fi, el màxim de persones que poden 
haver-hi, o bé es concretaran horaris flexibles per a la recepció de les famílies. 
  
Hem mostrat també la inquietud que ens han fet arribat els docents de com es 
realitzarà l’arreplegada de materials i llibres enguany (xarxa llibres). Hem demanat 
explicacions de com es durà a terme aquesta tasca, i des del Sindicat hem suggerit a 
l’administració establir un protocol concret per a tal fi, per tal de garantir la prevenció i 
evitar així el risc de contagis. Ens ha comunicat que encara està per concretar, aquesta 
tasca s’ha de pautar i concretar en la Fase II, fase que encara no tenen definida. Ha 
continuat dient que demà dijous 14 en la reunió que tenen amb la Conferència 
Sectorial d’Educació i la Ministra d’Educació, tractaran aquesta fase II i pròximament 
ens convocaran per informar-nos, aclarint-nos aquestes qüestions plantejades pel 
Sindicat. 
 
Respecte a les proves extraordinàries 2n batxillerat i 2n Cicle Superior d’FP a juliol, 
STEPV com ja va dir en la reunió CS del 30 d’abril, hem sol·licitat de nou avançar-les a 
la primera setmana de juliol. Hem demanat aclariment sobre si es té previst per la 
Conselleria un protocol d’actuació per al desenvolupament de les proves EBAU als 460 
centres educatius de la Comunitat. Ens ha contestat que no és possible l’avançament, 
les dates estan tancades per la Comissió Gestora d’Universitats i la Conselleria i són les 
que són per la situació excepcional que estem patint. Hem recordat el que ja vam 
explicar en la reunió del 30 d’abril, en el nostre sector el realitzar les proves en 
aquestes dates del 12-15 de juliol, suposa tindre al professorat d’aquesta etapa més 
hores lectives del que li corresponen per conveni en els centres, extralimitant-se les 
hores anuals lectives que tenim marcades en la jornada laboral. Ha continuat dient que 
la Comissió Gestora està en aquests moments treballant en un esborrany de protocol 
que marcarà les pautes i el desenvolupament de les proves EBAU. Ha afegit que quan 
la Comissió Gestora acabe aquest protocol ens informarà i convocaran a tota la 
comunitat educativa per explicar el desenvolupament del mateix i que afectarà a les 
proves EBAU, ha conclòs que aquest protocol el tindran molt abans d’acabar la fase III.  
Des d’STEPV-Iv una vegada ens informen del protocol, l’estudiarem i valorarem de nou 
aquest fet per intentar a través de la negociació aportar solucions i arribar a acords 
satisfactoris que no perjudiquen de cap de les maneres al professorat afectat. 
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