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Propostes de CCOO per al curs 2020-21 

 

UN CURS DIFERENT ON CAL GARANTIR ELS DRETS A LA SALUT I A 

L’EDUCACIÓ I ELS DRETS LABORALS 

 
La Federació d’Educació de les CCOO de Catalunya fa públic el seu posicionament respecte 
al curs 2020-21 que s’iniciarà aquest setembre.  
 
Aquest document consta de tres apartats: 
 
1. Diagnosi de les febleses del sistema educatiu previ a l’esclat de la pandèmia. 
2. Objectius generals del nostre sindicat. 
3. Propostes concretes en relació amb el nou curs. 
 
De forma prèvia a aquesta anàlisi, hem de situar els diferents escenaris educatius en els 
quals ens podem trobar, en funció de la situació sanitària. Una situació que és canviant i que 
ens impedeix pensar en un posicionament únic i inamovible. Així, ens plantegem aquests 
quatre escenaris: 
 
● Curs habitual: és un escenari que pràcticament està descartat a falta de menys de tres 
mesos per a l’inici. 
  
● Curs en confinament total: considerem que seria un desastre educatiu, sobretot per a 
l’alumnat amb més necessitat d’atenció educativa. A hores d’ara, no sembla que hagi de ser 
així, però és més probable que la primera situació. 
 
● Curs presencial dins la nova normalitat: aquesta seria la millor opció de les que tenen 
alguna probabilitat de succeir. La definició dels criteris sanitaris de mitjans de protecció, 
distanciament físic o de grups estables, marcaran però les possibles solucions educatives. 
Uns criteris que el nostre sindicat pensa que han de respectar les directrius sanitàries alhora 
que les pedagògiques i mai han de respondre a pressions econòmiques o polítiques. 
 
● Curs amb alguns períodes o territoris amb educació online: tot sembla indicar que 
aquesta serà la situació que més probablement es donarà, així que haurem de combinar les 
dues opcions anteriors. 
 
 
DIAGNOSI DE LES FEBLESES DEL SISTEMA EDUCATIU. 

 
 Dades econòmiques educatives i de resultats acadèmics. 

 
Com hem denunciat reiteradament, l’Educació no ha estat una política prioritària pel Govern 

de la Generalitat de Catalunya en els darrers 9 anys. Les pròrrogues pressupostàries han 

afectat negativament, tallant una possible recuperació. Les dades d’aquest període 

d’austeritat extrema són clares. Les quantitats invertides per sota del percentatge del PIB 

dedicat al Departament d'Educació l'any 2010 (2,64%), actualitzades amb l'IPC acumulat de 

desembre de cada any fins desembre de 2018 suposen un "deute" acumulat de 7.149M€. 

Les previsions per 2019 (un 1’95% pressupostat respecte al PIB, que el 2018 va arribar a 

executar el 2’14%) incrementen aquest "deute" en 1.378M€. Arribant, doncs, a 8.527M€. 

gairebé el pressupost de dos anys sencers, en un context d’increment d’alumnat total al 

sistema. 
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Una despesa educativa pública respecte del PIB a Catalunya del 3’6%, un punt per sota de 

la mitjana de la Unió Europea el 2017, i amb un retrocés respecte al 2010 del 16’28%. 

 
Aquesta manca de recursos ens ha deixat aules sobresaturades, elevades taxes 

d’abandonament escolar prematur, unes condicions laborals molt diferenciades, i unes 

infraestructures educatives molt poc preparades per a un increment dels espais: amb més 

de 1000 barracots i amb centres sense les condicions de dignitat que requereix la nostra 

societat. 

 
 

 Poca participació democràtica en els centres i a nivell social (manca d’interlocució social i 

 laboral) 

 
La pandèmia ens ha trobat també amb un sistema educatiu i uns centres educatius poc 

democràtics, on les decisions es prenen en mans de poques persones i amb cada vegada 

menys participació. 

 

Així ens trobem dificultats per a la interlocució social educativa, amb cap àmbit sense 

capacitat d’arribar a acords socials. Únicament tenim els àmbits del Consell Escolar de 

Catalunya pel que fa al sistema educatiu no universitari, que no està pensat per aquesta 

interlocució, sinó per a la consulta a la Comunitat Educativa. Pel que fa al sistema 

universitari, el Consell Interuniversitari de Catalunya no compleix aquesta funció 

d’interlocució social, que hauria de complir l’Espai de Diàleg, que malgrat les nostres 

peticions, no s’ha arribat a convocar des de juliol del 2018. També durant la pandèmia s’ha 

constituït una Taula de Governança del Lleure Educatiu, per part de la Direcció General de 

Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquesta constitució es va 

realitzar sense la presència de la representació sindical. Tot i la rectificació posterior, 

demostra la consideració del Govern cap a les organitzacions sindicals i, per tant, cap a les 

treballadores. Com a aspecte positiu, la interlocució amb el Departament de Treball pel que 

fa a l'atenció a les persones amb discapacitat i amb el Departament de Salut, quan va 

assolir el control, pel que fa a les residències de persones amb discapacitat. 

 

Hem intentat activar la Mesa pel Diàleg Social, constituïda a partir de l’aprovació del Decret 

llei 9/2020, de 24 de març, pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social 

permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més 

representatives a Catalunya. Malgrat la reunió de constitució de la Comissió de Seguiment 

del Diàleg Social del 27 de maig, on els nostres plantejaments d’acord social previ a 

negociacions sectorials varen ser assumits, no s’ha portat a la pràctica. 

 

Pel que fa als àmbits educatius de negociació sectorial, la interlocució amb el Govern 

només es dóna pel que fa al personal del Departament d’Educació i de les universitats 

públiques, en les respectives meses. Però les més de 10.000 del primer cicle de l’educació 

infantil, les més de 20.000 treballadores del lleure educatiu, les més de 25.000 dels 

ensenyaments no reglats, les prop de 35.000 de l’atenció a les persones amb discapacitat, o 

els més de 50.000 treballadores de l’Educació privada concertada, no disposem d’aquests 

àmbits de negociació amb la presència del Govern, tot i que les decisions que aquest prèn 

influeixen decisivament en les seves condicions de treball. 

 

Com a prova final d’aquesta manca de negociació, esmentar el vistiplau a l’Ordre de 



 
 

3 
 

currículum dels Cicles Formatius (amb l’acord únicament de la UGT i sense cap dictamen 

previ del Consell Escolar de Catalunya), durant l’estat d’alarma. Ha estat una victòria per a 

la patronal, ja  que suposa un canvi de model amb major transcendència que els canvis en 

aquesta etapa produïts  per  la mateixa LOMCE, incrementant  el  pes  de  la  formació i les 

pràctiques   a  l'empresa i restant formació en els centres, fins i tot de la formació en drets  

laborals,  sense tenir en compte la situació actual, els ERTOs i EROs a l'empresa i el 

posicionament de la  comunitat  educativa  respecte  a la  reforma  i  el  posicionament del 

95% dels sindicats de la  mesa de pública. 

 

Aquesta manca de participació de la representació de les treballadores i treballadors es 

dóna també dins dels centres educatius. No només en els privats, on malauradament 

continua sent aplicable l’afirmació del nostre Marcelino Camacho, de “la democràcia acaba 

a les portes de les empreses”, sinó també en els centres públics, , amb l’aplicació dels 

decrets de direccions i de provisió de llocs. Una manca de participació que afecta, i molt, a 

les condicions laborals de les treballadores però també a la qualitat del sistema educatiu. 

 

 Desigualtat educativa 

Ja fa anys que hem alertat de la desigualtat educativa que es produeix al nostre sistema 

que també era tecnològica, agreujant encara més les possibilitats de continuar l’educació 

durant el confinament. 

 

Aquesta desigualtat la podem veure clarament a la segregació escolar, que afecta centres i 

territoris sencers, com també la que es genera dins de cada centre. La manca de 

pressupost educatiu ha anat obrint aquesta escletxa, que és més gran encara fora de l’aula, 

amb la manca de recursos familiars i de possibilitats d’educació en el lleure. 

 

Una desigualtat que és palesa en l’atenció a l’alumnat amb Necessitats Educatives 

Específiques, i que l’aprovació fa més de dos anys del Decret d’Atenció en el marc d’un 

sistema inclusiu, no està solucionant per la manca de recursos, tal com hem denunciat 

reiteradament, com per exemple en l’atenció sanitària a l’alumnat, amb la manca de 

personal sanitari als centres educatius. Així mateix, el confinament ha deixat en evidència 

l’atenció a l’alumnat en escolaritat compartida. 

 

 Manca d’experiències i formació en educació telemàtica. 

 
La reducció dels recursos destinats a la formació del professorat durant els anys previs, ha 

deixat abandonada la possibilitat de formar-se en noves tecnologies i metodologies. 

D’aquesta manera ens hem trobat una teledocència d’emergència que només ha pogut ser, 

de forma majoritària, una rèplica de l’educació presencial a través d’una pantalla. 

 

 El sistema educatiu 

 
La decisió de la LEC de posar a competir els centres, consolidant també la doble xarxa, va 

ser una greu errada del nostre legislatiu. Aquesta decisió ha impedit compartir projectes i 

recursos, agreujant les diferències entre centres per captar a determinat alumnat. Així 

mateix, ha generat una gestió del personal molt poc democràtica, amb la inexistència de 

contrapoders. 
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Pel que fa a l’escola concertada, la pandèmia ha mostrat la insostenibilitat del model. Un 

model que es basa en una gran aportació de l’Administració, però que no cobreix ni  tan  sols  

la  gratuïtat  de  l’ensenyament  obligatori,  que  ha  estat  acompanyat  d’una sobrecàrrega  

laboral  molt  superior  a  la  dels  seus  treballadors i treballadores del  Departament 

(incomplint la LEC) i de les aportacions de les famílies. Així, durant el tancament dels centres 

i amb la crisi econòmica, la reducció de les aportacions de les famílies ha portat als centres a 

la realització d’ERTOs i a la necessitat de sol·licitar un rescat econòmic a la mateixa 

administració. 

 

 
OBJECTIUS GENERALS DE CCOO EDUCACIÓ. 

 
Hem de tenir clar que estem parlant d’un curs absolutament transitori i diferent dels que hem 

tingut i dels que tindrem. 

 
Hem de situar-nos en un escenari de greu crisi econòmica, on les nostres propostes també 

haurien d’ajudar a la reactivació econòmica dels sectors castigats relacionats amb 

l’educació. Hem de ser conscients que tot i la gran feina que hem realitzat des dels centres 

per intentar continuar l’educació en un context d’emergència, alguns discursos corporatius, 

àmpliament difosos des dels mitjans de comunicació de Catalunya, ens podrien allunyar de 

la majoria de la societat.  

 

Ens marquem tres grans objectius: 

 
● Garantir el dret a l’educació de tothom, específicament l’alumnat més vulnerable. 

Considerem que aquest alumnat requereix, sempre que sigui possible, de la màxima 

presencialitat i de l’atenció individualitzada. 

 
● Garantir la salut. Els centres educatius no poden ser pols de contagi, però sabem de 

la impossibilitat d’assolir el que ha de ser el nostre objectiu de contagi zero, ja que 

hem de garantir el dret a l’educació. Per aquest motiu, les nostres propostes han de 

buscar la minimització dels riscos amb l’aplicació de totes les mesures preventives 

tant per riscos psicosocials com de seguretat, la protecció del personal vulnerable, i 

la promoció dels hàbits de protecció. 

 
● Garantir els drets laborals de les treballadores del conjunt del sistema educatiu, i per 

sobre de tot, el manteniment dels llocs de treball. Haurem de lluitar contra el 
corporativisme que es pot fer més present segons esdevingui la situació sanitària. 

 
Aquests drets no es poden prioritzar. Tots tres s’han de defensar conjuntament i s’han de 

poder garantir alhora. Lògicament, sense una escola que garanteixi la contenció de la 

pandèmia, el dret a l’educació presencial serà impossible de garantir-se. Per altra banda, 

així com en la defensa d’aquests dos drets coincidirem amb altres organitzacions socials i 

polítiques, els drets laborals ens toca defensar-los a les organitzacions sindicals en 

exclusiva. Així i tot, per la defensa d’aquest dret és absolutament necessari poder comptar 

amb el suport de la ciutadania. 
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PROPOSTES CONCRETES PER AL CURS 2020-21 

Fem les nostres propostes pensant en l’opció sanitària més probable, que seria la d’un curs 

amb mesures excepcionals de distanciament físic o de limitació dels contactes personals, 

preveient la possibilitat de períodes de confinament territorials o grupals. Són mesures 

pensades per a un curs absolutament extraordinari, però amb la intenció de que totes 

aquelles que millorin el sistema educatiu acabin consolidant-se amb el temps; per 

aconseguir-les es requerirà un increment considerable del pressupost, fins a arribar al 6% 

com a mínim. 

 
● Negociació: Com ja hem denunciat, la inexistència de negociació ha estat gravíssima 

en la situació viscuda i a hores d’ara, no tenim garantida la negociació de cara al 

curs vinent per les dates en les quals ens trobem. Així, insistim en la convocatòria 

d’una comissió específica del Consell per al Diàleg Social, tot i que els objectius que 

hauria de tenir, de crear el marc negociador general que orienti el sectorial, serà molt 

difícil que arribi a temps. Tot i això, sempre serà millor la seva constitució per 

analitzar els processos sectorials que s’estiguin donant i tenir creat aquest espai 

d’interlocució general. Aquest espai hauria de tractar també la realització de les 

pràctiques no laborals i de la formació laboral a les empreses en la Formació 

Professional. 

 

Aquesta Comissió del Diàleg Social ha de poder acordar mesures, però hem de 

garantir la participació en els debats del conjunt de la comunitat educativa, pel que fa 

al dret a l’educació. Per això, s’ha de fomentar el treball del Consell Escolar de 

Catalunya i dels Consells Escolars Territorials i Municipals, tant pel que fa a l’anàlisi 

com en les propostes per al conjunt del sistema educatiu. 

 

Pel que fa a la participació en l’establiment de mesures preventives dels riscos 

laborals, la Inspecció de Treball ja ha resolt, davant la denúncia del nostre sindicat, 

que el Departament d’Educació ha incomplert la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. Per evitar que torni a passar, exigim la convocatòria immediata de la 

Comissió Paritària de Riscos Laborals del Departament d’Educació. Aquesta 

Comissió haurà de fixar els criteris per a la participació dels Comitès de Seguretat i 

Salut dels diferents Serveis Territorials d’Educació. 

 

La resta de centres educatius i d’empreses que formen part del sistema educatiu, 

han de complir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, fent participant els seus 

Comitès de Salut en l’adopció d’aquestes mesures preventives, i garantint la 

corresponent coordinació d’activitats empresarials. 

 

Tenint en compte els diferents sectors afectats, proposem al Departament 

d’Educació l’elaboració d’una guia per acompanyar als diferents Comitès de 

Seguretat i Salut en aquesta funció. Aquesta guia hauria de comptar amb la 

participació de les organitzacions sindicals més representatives, que són les que 

poden garantir una visió més global i menys corporativa. 
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Pel que fa a la negociació dels drets laborals, el Departament d’Educació i la 

Secretaria d’Universitats haurien d’elaborar immediatament un calendari de 

negociació de la Mesa Sectorial del Personal Docent no Universitari, del Comitè 

Intercentres del personal laboral del Departament d’Educació i de la Mesa General 

d’Universitats. 

 

Igualment, s’haurien de convocar ddiferents meses tripartites amb les patronals i els 

sindicats representatius dels sectors de l’escola concertada, l’escola no concertada, 

el primer cicle de l’educació infantil, el lleure educatiu i sociocultural i els 

ensenyaments no reglats. Aquestes meses tripartites haurien de servir per garantir la 

negociació col·lectiva i orientar-la, per assegurar el dret a l’educació en condicions 

d’equitat i els drets laborals. 

 

Al sector de residències i centres d'atenció diürna ens hem vist immersos en la 

pandèmia  amb  molta  professionalitat  i  vocació  però  amb  manca  de  recursos  i 

formació.  Als  centres  especials  de  treball  amb  molts ERTOs per aturades de les 

activitats de les empreses a les quals feien les feines.  En  aquest  transcurs  de  

temps  hem  pogut  arribar  a  acords amb la patronal  per orientar  què  es podia 

demanar dels professionals dels centres d'atenció diürna que tenien les activitats 

suspeses i un altre per orientar als treballadors de com arribar  a acords amb la RLT 

sobre els permisos retribuïts recuperable.  Ara ens queda negociar i arribar a acords 

que possibilitin el futur dels Centres  especials de treball i definir un nou model de 

residències. 

  
A la Universitat, la Mesa General hauria d’orientar i garantir la negociació col·lectiva 

a l’àmbit de les diferents universitats, sobretot pel teletreball. També estem exigint 

participar  en  el  grup  de  treball  que  s’ha  de  crear  al Consell Interuniversitari de 

Catalunya, per planificar el curs 2020-21. 

 

 Pel que fa a les universitats privades, des de CCOO fa temps que defensem la 

necessitat  d’un  conveni col·lectiu d’àmbit català, ja que ara mateix s’aplicaria el XIII 

Conveni  Estatal  d’Universitats  Privades  i  Centres  d’Investigació.  És  un  conveni 

obsolet i per això molts centres disposen de conveni propi. Caldrà iniciar converses 

amb  la  Secretaria  d’Universitats  perquè  s’impliqui  i  que  les  patronals  es 

constitueixin com a tal. 

 

Els  nostres  espais  de representació a la Formació Professional van més enllà de la 

mesa de pública, amb presència al CCFP i a la comissió rectora del SFQFP. CCOO 

utilitzarem tots aquests espais per evitar que s'acabi implantant un canvi de model al 

servei de l'empresa i no de les persones i treballar conjuntament amb agents socials 

en un pla de xoc per donar sortida el curs vinent a la formació que no s'ha pogut 

realitzar aquests mesos, sobretot mòduls pràctics i acordar com i amb quin control 

es realitzarà la formació a les empreses (pràctiques i l'alternança simple i dual) en 

una situació de crisis i acomiadaments perquè no s'abusi de la figura de l'aprenent i 

l'alumnat en pràctiques.  
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En gairebé totes aquestes negociacions, els municipis tenen molt a dir, amb la qual 

cosa s’hauria de garantir la participació de les organitzacions municipalistes. 

 
 
 

● Drets laborals del personal educatiu. 

○ Personal de neteja i transport: s’haurà d’incrementar el personal de neteja en 

un mínim d’un 20% per garantir la higiene dels centres educatius durant tota 

la jornada. Així mateix, el Departament ha de garantir la protecció en cas de 

no poder treballar per ser col·lectiu vulnerable, impedint que les empreses 

subcontractades acabin repercutint en aquest personal l’impediment per 

treballar en centres educatius. S’ha de realitzar una auditoria de 

l’externalització d’aquest servei, amb vistes d’internalitzar-lo. En el cas 

d’haver d’anul·lar algun servei per tancament del centre, s’ha de tornar a 

suspendre els contractes, mantenint els salaris de les treballadores. 

 

○ Personal del lleure educatiu: s’ha d’evitar pèrdua de llocs de treball i la 

protecció en cas de no poder treballar per formar part d’un col·lectiu 

vulnerable. Així mateix, s’ha de preveure la protecció salarial en cas d’haver 

de procedir al tancament del menjador escolar. S’ha de poder treballar la 

coordinació amb l’equip educatiu per tal d’actuar com acompanyants del 

personal docent en cas de sortides. D’aquesta manera alliberem a part del 

personal docent en aquestes sortides, per poder centrar-se en les classes 

lectives. 

 
○ Educació infantil primer cicle: s’ha d’evitar la pèrdua de llocs de treball a 

privada, amb l’elaboració d’un pla de viabilitat d’aquestes, conjuntament amb 

els municipis. Contractació del personal necessari per a l’increment de 

necessitats per a la realització de les funcions diàries, en un marc de limitació 

dels contagis. 

 

○ Ensenyaments  no  reglats:  el  Govern,  i  el  Departament  d’Educació  en 

particular,  s’hauria  d’implicar  en  aquests  ensenyaments i garantir que  les 

empreses no redueixin personal. 

 

○  Personal docent: s’haurà d’incrementar el personal de tots els centres 

sostinguts amb fons públics, per la creació de nous grups. El càlcul de la 

plantilla es realitzarà considerant cada grup estable com un grup-aula, de la 

mateixa manera que es calculava fins aquest moment . Els desdoblaments, 

per al càlcul de la plantilla, s’ha de garantir pels grups estables de 15 

alumnes. 

Aquest increment de personal s’hauria d’ampliar en un mínim d’un 10% per 

compensar  la  desigualtat  educativa  incrementada  pel  confinament,  i d’un 

15%  en  els  centres  de  màxima  i  alta  complexitat.  En  el  cas  que  no es 

produeixi increments de grups, aquests percentatges haurien de ser del 20 i 

25% respectivament.  Aquest increment no ha de ser únicament de personal 

docent, sinó també d’altres professionals d’atenció educativa. 
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S’ha de regular el teletreball en l’àmbit docent, tant per al professorat 

vulnerable que no pugui exercir la docència presencial, com per aquelles 

situacions d’aïllament d’algun grup, centre o territori. 

Cal negociar les condicions  del teletreball docent, diferenciant amb claredat 

els conceptes de teletreball   i   treball   a   distància,   condicions   que   

s’hauran   d’aplicar  al professorat si es donen situacions d’aïllament d’algun 

grup, centre o territori o en el cas del professorat especialment sensible. 

 

○ Personal d ’Atenció Educativa del Departament: s’haurà d’incrementar 

el personal de la mateixa manera que s’incrementen els grups. En el cas del 

personal TEI, s’ha de donar compliment a l’Acord signat en solitari per CCOO 

el 2005, d’una TEI per cada grup de P3. S’hauran de regular les funcions 

d’aquest personal en cas de teletreball. En el cas de dificultats per manca de 

personal a la llista per al cobriment de llocs docents, les persones destinades 

en el centre que disposin de la titulació acadèmica per a la realització 

d’aquestes funcions, podran ser nomenades, considerant convalidat el 

requeriment pedagògic per tres anys d’experiència. Aquest canvi de funcions 

per assolir nivells superiors vindrà acompanyat per l’adopció de totes les 

condicions laborals del nivell assolit. 

 

○ Personal de suport educatiu externalitzat: El personal vetllador i de suport a 

les escoles bressol s’ha d’internalitzar, tal com ha aprovat el Parlament de 

Catalunya en la llei de pressupostos. El Departament ha d’iniciar 

immediatament la negociació amb els sindicats representatius de les 

empreses adjudicatàries, amb l’horitzó del curs 2021-22 com el primer curs 

sense aquesta externalització. Aquest curs s’han d’incrementar les hores del 

personal actualment contractat per tal que sigui un recurs més del centre 

educatiu. Durant aquest període transitori, la nostra organització sindical 

s’abstindrà de reclamar jurídicament o a l’autoritat laboral per cessió il·legal 

de treballadores. 

 

○ Personal d’Administració i Serveis: s’ha de fomentar el teletreball d’aquest 

personal, en la línia del conjunt del personal d’administració, i incrementar el 

personal degut a l’increment de càrrega de treball. 

 

Tot el personal que s’incrementi, haurà de romandre al sistema com a mínim durant 

el curs escolar. 

 

Per al conjunt de les treballadores, hem de fomentar la jubilació parcial per 

aconseguir protegir el personal vulnerable per edat, tant per la salut física com pels 

riscos   psicosocials   dels   canvis   en   l’organització del  treball. És  absolutament 

necessària la negociació amb el Departament d’Educació   per aquesta qüestió, tant 

amb el personal del mateix Departament com el dels centres concertats. 

 

 
● Horaris: hem d’intentar mantenir la màxima estabilitat possible en les nostres vides, i 

per tant, sempre que sigui possible per garantir el dret a la salut del conjunt de la 
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ciutadania, haurem de mantenir els horaris existents en l’actualitat. Així mateix, la 

reducció dels horaris escolars tenen afectacions negatives sobre l’alumnat amb més 

necessitat d’atenció educativa. 

 

En el cas que per motius sanitaris fos necessària una modificació dels horaris 

escolars, i pels efectes socials i econòmics que comporta, s’hauria de portar a 

negociació en el marc del Consell pel Diàleg Social de Catalunya, com a prèvia a la 

negociació en els diferents àmbits sectorials. 

 

Hem de reconèixer l’important paper de l’escola en la conciliació familiar tot i 

que és absolutament necessari que les famílies comptin amb diferents  

mesures i opcions de conciliació,  que  han  d’implementar-se des  de  les  

diverses administracions competents. Aquest paper no treu importància a la 

institució escolar, sinó que reforça el seu rol fonamental educatiu dins de la 

societat. Així mateix, ajudem amb aquesta conciliació a la igualtat de gènere 

d’una forma molt superior a altres possibilitats, com serien els permisos de 

conciliació. No neguem la importància d’aquests, però de forma aclaparadora 

recauen en la població femenina que treballa fora de casa en treballs amb 

una certa estabilitat. Però tant en aquest cas, com en el cas de les famílies 

que no tenen altra opció que l’economia informal o de les que la dona no 

treballa fora de casa, implica que la meitat femenina de la nostra població és 

la que s’acaba encarregant de la cura dels menors i persones a càrrec. 

 
 

● Menjador escolar: s’ha de garantir el menjador escolar i la seguretat en el mateix, 

així com millorar els contractes laborals del personal. Per aquest motiu, s’han 

d’ampliar els torns per poder acollir a menys alumnat en cadascun d’aquests, 

incrementant els horaris del personal del migdia. Si el servei de menjador fos 

universal i gratuït com hem reclamat CCOO, es podria reorganitzar l’horari lectiu i el 

de mig dia, compatibilitzant-lo de millor forma. 

 

Els espais per al menjador han de ser els més semblants possibles als actuals. No 

podem fer de les aules un nou confinament de l’alumnat. 

 
 

● Sistema d’Educació de Catalunya. 

 
● L’actual  sistema  educatiu  de  doble  xarxa,  amb  centres  públics  i  concertats, ha 

mostrat  de  forma  molt  clara  la  seva insostenibilitat. Hi ha hagut enfrontaments 

amb aquelles famílies que consideraven que no tenien cap motiu per pagar les 

quotes i se les ha fet responsables d’Expedients de Regulació  Temporal d’Ocupació 

i acomiadaments. Uns ERTOs que han afectat de forma més clara al personal més 

precari de les escoles concertades, com en el cas del personal de l’espai del migdia i 

extraescolars. Aquest personal s’ha vist discriminat respecte el que treballa en 

escoles públiques, per no poder entrar en la possibilitat de complementar el seu 

salari per part del Govern. 
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Tot això ha acabat fins i tot en la demanda d’un rescat per part de les patronals de 

l’escola concertada, per garantir la seva supervivència. Les CCOO volem garantir la 

supervivència dels llocs escolars i dels laborals, però no volem continuar amb aquest 

sistema. Ha arribat l’hora de començar a caminar cap a un nou sistema educatiu, 

que garanteixi la gratuïtat i la igualtat en l’escolarització, en els drets laborals de les 

treballadores i en els drets educatius de l’alumnat. Un sistema educatiu que financi 

adequadament els centres educatius i que garanteixi el control públic dels recursos 

públics. 

 

Aquest canvi de sistema és impossible en l’actual situació i podria generar molta 

més inseguretat, però sí que s’han de posar les bases. Per exemple, una opció seria 

eliminar  la  sisena  hora  quan  sigui  lectiva,  i  tot  el  professorat  que actualment  

realitza  aquest  servei  passaria  a pagament delegat per garantir el desdoblament  

dels grups i homologar les condicions laborals, de la mateixa manera que a l’escola 

pública. Així mateix, tot el professorat que s’hagi de contractar per a l’atenció dels 

grups necessaris, també es contractarà a pagament delegat. 

 
Durant el curs vinent s’haurà de fer una auditoria de la despesa de funcionament de 

centres que paga l’Administració i de la utilització de les hores de pagament delegat, 

i iniciar les negociacions amb grups parlamentaris i a l’àmbit del Diàleg Social per 

plantejar la futura arquitectura i estructura del Sistema Educatiu. 

 
 

● Salut laboral: 

 
Al curs vinent és absolutament imprescindible que els i les treballadores veiem 

clarament com el Departament posa a la nostra disposició totes les mesures de 

protecció per a la salut que siguin necessàries. En cap moment podem pensar que 

s’està estalviant en EPIs o en control de la malaltia, per exemple, amb la presa de 

temperatura corporal. 

 

Els plans de contingència de cada centre han de ser elaborats amb 

l’acompanyament del Departament i de la representació sindical. Per aquest motiu 

hem reclamat les negociacions en el punt corresponent. El Consell Escolar de cada 

centre ha de poder participar en l’aprovació dels mateixos. 

 

Des de la Comissió Paritària de Salut Laboral i des dels Comitès de Seguretat i Salut 

Laboral dels diferents Serveis Territorials i empreses, s’han de donar instruccions 

per aconseguir prevenir i minimitzar també els riscos psicosocials als quals ens 

enfrontem, ja que serà impossible l’avaluació de riscos psicosocials de cada centre 

de treball abans de l’inici del proper curs. Un d’aquests riscos s’hauria d’evitar 

garantint la protecció jurídica en cas de contagi de la malaltia. 

 

Pel que fa al personal vulnerable, especialment sensible, hem de garantir la seva no 

presencialitat sense pèrdua de drets. La determinació de qui de ser aquest personal 

vulnerable ha de formar part de la negociació immediata de la Comissió Paritària i 
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per a l’elaboració de la Guia d’Acompanyament als Comitès de Seguretat i Salut 

proposada  en  el  punt  de  negociació. El  nostre  sindicat  vigilarà  les aplicacions 

d’aquestes  instruccions,  també  en el cas de les mútues contractades com a Servei 

de Prevenció. 

S’ha  de  garantir  també  la  salut  laboral  del  professorat i alumnat pel que fa a les 

pràctiques a les empreses a la Formació Professional. Caldrà una formació en 

prevenció de riscos específica per COVID i plans de prevenció a l’empresa adreçats 

a l’alumnat aprenent (menor i major d’edat). 

 
 

● Dret a l’educació: 

 
S’hauran de prendre decisions respecte al currículum, donat que aquest curs s’ha 

vist afectat. Serà molt complicat intentar recuperar tot allò que no s’ha realitzat, 

mentre que s’intenta recuperar el ritme del curs vinent, valorant tots els 

aprenentatges que per a l’alumnat hagi suposat aquests mesos de confinament. Des 

del Departament d’Educació s’haurien de donar pautes generals per a la concreció 

posterior al centre educatiu. Així mateix, davant d'aquesta crisi sanitària introduir 

noves prioritats al currículum com per exemple: l'educació per un desenvolupament 

sostenible, el reconeixement al treball de cures, la igualtat de gènere, la competència 

intercultural, l'educació per a la salut… El Departament hauria de fomentar que totes 

aquestes experiències es puguin compartir entre tots els centres del Sistema 

Educatiu. 

 
S’haurien  de  fomentar  al  màxim  les  sortides  i  colònies,  sempre  que  la situació 

sanitària ho permeti, per facilitar el contacte d’un alumnat que s’haurà passat gairebé 

3 mesos confinat, amb la natura, altres ciutats i activitats culturals, lúdiques i 

esportives. Aquestes activitats han d’estar sufragades per les administracions 

públiques, ja que d’aquesta manera aconseguim alliberar d’espais els centres 

educatius, així com ajudar a reactivar econòmicament al sector de cases de 

colònies, el turístic i el cultural. Aquesta proposta s’haurà de tenir més present 

encara en aquells municipis que no puguin disposar dels espais necessaris per a 

l’escolarització fora del centre educatiu. 

 

Hem de garantir la presència de totes les especialitats en l’educació del nostre 

alumnat, com un element bàsic del seu dret a l’educació. En cas que els criteris 

sanitaris ho permetin, el professorat especialista continuarà realitzant les seves 

funcions de la mateixa manera que actualment. En cas d’haver de limitar el canvi de 

professorat als grups, s’haurà de coordinar l’educació en aquestes especialitats amb 

el conjunt de l’equip educatiu. En aquest cas, i per evitar sobrecàrregues laborals, el 

professorat especialista reduirà la seva activitat lectiva per  tal  de  poder preparar 

material i coordinar-se amb el professorat que realitzi la seva matèria, el qual 

disposarà d’una reducció lectiva setmanal per aquesta coordinació. 

 

Hem de remarcar el dret a l’educació de l’alumnat escolaritzat en les escoles 

d’Educació Especial. Serà imprescindible negociar les condicions concretes 

d’aquestes escoles, en les quals la distància física pot ser impossible de mantenir. 
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En el cas d’haver de crear “escoles de campanya” en espais del mateix centre 

educatiu o del municipi, aquestes han de garantir la dignitat de l’alumnat i respectar 

les condicions requerides per a la utilització lectiva. Tots els espais utilitzats hauran 

de ser aprovats pel Consell Escolar del Centre i s’haurà d’informar a la representació 

sindical dels treballadors i treballadores. 

 

En el cas d’haver de realitzar la docència telemàtica, que només es poden donar per 

motius sanitaris, s’ha de garantir l’equipament i la connectivitat de l’alumnat i les 

treballadores. Així mateix, s’ha de garantir l’atenció telemàtica individualitzada a tot 

l’alumnat, especialment el més vulnerable. En aquests casos, s’hauria de garantir 

l’atenció presencial de la família amb permisos per a la conciliació, actuant perquè 

aquesta solució no impliqui una nova desigualtat de gènere, ja que de forma 

aclaparadora, aquests permisos se’ls acaben agafant les dones. 

 

En cas de confinament massiu, s’hauria de tenir en compte les possibilitats 

educatives de la televisió i la ràdio, que a priori són de més fàcil accés que internet 

per a la totalitat de l’alumnat. 

 

Respecte  a  l’alumnat més vulnerable per qüestions socioeconòmiques, s’hauria de 

crear un mecanisme per a la seva detecció primerenca, amb la dotació dels suports  

necessaris  des  del  primer  cicle  de  l’educació  infantil  i  fins  als  estudis post-

obligatoris. 

 

  
● Personal d’infermeria escolar: fa anys que el nostre sindicat està reclamant personal 

sanitari als centres educatius. Aquesta figura, internacionalment està en mans de 

personal d’infermeria i considerem que és la figura professional adient. L’hem 

reclamada per l’atenció sanitària de l’alumnat que ho requereix de forma habitual o 

en cas d’urgències, així com per fomentar hàbits saludables reforçant l’educació per 

la salut. En la situació actual, aquesta figura ha agafat encara més importància, 

donat que les mateixes autoritats educatives estan situant la necessitat d’una 

persona que coordini la protecció davant la pandèmia. Aquesta figura no pot recaure 

en personal educatiu, sinó en la infermeria escolar. S’ha de negociar urgentment la 

incorporació a la plantilla dels centres educatius. 

 

● Teletreball: s’ha de negociar immediatament les condicions de prestació de la 

teledocència, per estar preparades en cas del tancament de centres. No podem 

tornar a realitzar una teledocència d’emergència, com en el curs actual. Recordem 

que en el decret de teletreball aprovat per Funció Pública abans de la pandèmia, 

s’excloïa específicament al col·lectiu docent. Hem de negociar les hores lectives, les 

ràtios d’alumnat, la seguretat i salut, el dret a la desconnexió amb uns horaris 

adequats, els mitjans i recursos tecnològics i de connectivitat, així com la formació 

per aquesta adaptació. Seria necessari també un increment de la plantilla per 

garantir l’atenció individualitzada de tot l’alumnat, especialment el més vulnerable en 

aquesta situació. 
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● Democratització: per democratitzar el sistema educatiu, hem d’avançar en la seva  

igualtat, en la llibertat dins de cada centre i en acabar amb la competència entre 

centres. Aquest llarg camí ha de començar amb un pas, i CCOO proposa el 

desenvolupament de les zones educatives, tal com defineix la LEC i que cap govern 

ha decidit tirar endavant. Aquestes zones estarien dirigides per una administradora i 

l’equip corresponent, buscant la socialització dels recursos educatius de l’entorn i 

gestionant el personal. La representació sindical hauria de fer de contrapoder davant 

d’aquest equip gestor. 

 

Mentre arriba aquesta solució, s’ha de negociar l’elaboració d’un nou Decret de 

Provisió de llocs als centres públics i garantir la participació de la representació 

sindical   en   els   processos relacionats  amb  el personal de les escoles 

concertades. 


