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CCOO DENUNCIEM L’ABÚS CAP EL PERSONAL 
PAS D’ALGUNS CENTRES EDUCATIUS 

 

 
El Departament d’Educació ha publicat recentment els criteris d'avaluació dels/de 
les alumnes en els centres on s'imparteixen els ensenyaments de segon cicle 
d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i formació d'adults, 
on es contempla que els informes de la segona avaluació es podran lliurar durant 
les primeres setmanes un cop es normalitzi l'activitat acadèmica, sens perjudici que 
alguns centres ja els haguessin tramès a les famílies. 
 
No obstant, dins de l’autonomia dels equips directius en la gestió dels centres, que 
fa que es generi una àmplia casuística, en certs casos s’estan originant  greuges 
comparatius entre el personal PAS dels diferents centres.  
 
En alguns dels centres hem detectat que la feina que s'està encarregant al 
personal PAS és abusiva atès que ha de gestionar tota la tramitació i enviament 
de tots i cadascun dels butlletins de l'alumnat, i molt precària pels mitjans 
tecnològics que disposen. CCOO us recomanem a tot el personal PAS que si us 
encarreguen feines d’enviament, per correu electrònic de butlletins o d’altres 
documents, atesa la limitació quant a la seguretat de les xarxes domèstiques, 
aviseu a la direcció del centre per tal que sigui aquesta qui assumeixi la 
responsabilitat de l’enviament. 
 
CCOO compartim la preocupació del Departament d’Educació per mantenir els 
hàbits, el procés d'aprenentatge, el seguiment i el suport a l'alumnat i a les famílies 
en la situació que estem vivint, on el personal PAS dels centres és part de la 
comunitat educativa que han de romandre disponibles dins la seva jornada laboral, 
segons estableix la instrucció 1/2020 de 12 de març, però tant els Serveis Centrals 
com Territorials (també el Consorci d’Educació) han de vetllar perquè no es 
produeixin situacions abusives detectades en alguns centres educatius. 
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