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CCOO DEMANEM REUNIÓ URGENT AMB EL 
COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT I EL 

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ 

 

Manquen dos setmanes pel retorn a les aules i encara existeixen molts dubtes 
sobre com es desenvoluparà aquest curs escolar. Per a la gestió del proper curs 
2020-2021, el Departament d’Educació va demanar a tots els centres que, abans 
de finalitzar el mes de juliol, enviessin, per a la seva inspecció, el document de 
gestió de centres on es reflectissin les possibles situacions que es poden viure a 
les escoles i als instituts, segons com evolucioni la Pandèmia. Aquest document no 
s’ha fet extensiu a tot el personal i, a dia d’avui, el PAS desconeix com 
s’organitzarà el centre i si el seu lloc de treball patirà alguna modificació. 
 
En la normativa actual del Departament d’Educació només es parla de personal 
docent i alumnes i no hi ha concrecions pel personal d’atenció i serveis, que només 
disposa de la Instrucció  6/2020, de 30 de juny, sobre mesures organitzatives, de 
prevenció i seguretat aplicables en l’etapa de la represa al personal de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-
CoV-2. CCOO no podem permetre que es discrimini el PAS i que no se’l tingui en 

compte, quan és una de les peces clau per al bon funcionament d’un centre. 
 
És per això que CCOO hem demanat una REUNIÓ URGENT amb el Comitè de 
Seguretat i Salut i el Departament d’Educació per esclarir aquesta situació 
d’incertesa que afecta a tants/es treballadors/es i tractar temes com ara la 
protecció del personal vulnerable, o les condicions de treball del personal que 
tingui a càrrec menors de 14 anys o persones dependents o amb discapacitat, el 
teletreball com a dret que no es pugui eliminar totalment per al personal que s’hi 
pugui acollir, el treball en espais reduïts (moltes consergeries no disposen de 
l’espai ni les condicions adequades), o les noves tasques que poden implicar 
disfuncions importants (com ara la presa de temperatura a tots/es els alumnes), 
entre d’altres qüestions com ara la realització de les tasques especificades a 
l’Annex 4 del Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el 
marc de la pandèmia. 
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