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DESCONFINAMENT DELS CENTRES 

EDUCATIUS? QUAN I COM? 

A primera hora del dimarts 5 de maig de 2020 ha començat a córrer per les direccions 

dels centres educatius un document de 15 pàgines titulat: PLA PARCIAL DE 

DESCONFINAMENT I OBERTURA DELS CENTRES EDUCATIUS PER A LA REALITZACIÓ 

DELS PROCEDIMENTS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA ESCOLAR I PER A LA 

REALITZACIÓ DE PROVES D’ACCÉS I D’OBTENCIÓ DE TÍTOLS ADREÇADES A LA 

CIUTADANIA.  

Un document només amb la capçalera del Departament d’Educació però sense 

signatura ni data. No anem bé. 

Poca estona després en la reunió de la Comissió Paritària de Salut Laboral del 

Departament d’Educació IAC CATAC hem denunciat que aquest document s’hagi 

enviat als centres abans de consensuar (ni informar) a la part sindical. Aquesta manera 

de gestionar el desconfinament per part del Departament NO POT SER, menystenint 

la tasca dels i les delegades de prevenció de riscos laborals. 

I en la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral també el mateix matí ho hem 

tornat a denunciar.  
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Tal i com ja vàrem manifestar-li a l’administració en la Reunió Extraordinària de la 

Comissió Paritària Sectorial de Seguretat i Salut Laboral del 27 d’abril: EXIGIM 

participar i consensuar les mesures de desconfinament, i que s’acabi ja amb aquesta 

derogació “de facto” de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals que estableix 

clarament en el seu articulat la consulta i participació de les persones treballadores 

mitjançant les seves representants, les persones delegades de prevenció. 

Quan i com es reobriran els centres educatius? 

Quan? 

En l’esmentat document, es diu que a partir del dia 11 de maig s’entraria segons el 

Ministerio en la Fase 1 en la qual els centres educatius podran obrir per a la desinfecció, 

condicionament i treball administratiu i preparatori dels docents i del personal auxiliar, 

i segons la Generalitat en la fase 2 de desconfinament gradual.  

En tot cas la intenció que es manifesta és iniciar el procediment de preinscripció i 

matrícula per als diversos ensenyaments a partir del l’11 de maig, quan s’hagi aixecat 

la suspensió dels terminis administratius. També es preveu la realització de proves 

d’accés i d’obtenció de títols. 

La primera setmana la preinscripció seria telemàtica (probablement de l’11 al 17 de 

maig) i la segona setmana es podria fer físicament. El personal haurà de tornar als 

centres per revisar la presentació telemàtica des de l’inici i després per atendre de 

manera presencial. Vetllant sempre per la salut laboral en primer lloc. 

Com? 

En relació a les mesures preventives en els centres educatius el document estableix que 

s’adoptaran les següents: 

- Participació del nombre de treballadors mínim possible, garantint que NO hi 

participarà cap treballador/a d’especial vulnerabilitat.  

- Neteja diària dels espais 

- Ventilació periòdica (almenys diària) 

- Utilització de les aules necessàries per reduir l’ocupació al màxim previst 

- Organització dels espais que permeti la utilització del nombre menor possible 

d’espais dels centres i assegurant la distància de 2 m entre persones 
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- Si es generen cues d’espera, s’ha de preveure en espais oberts 

- Les sol.licituds de preinscripció i matrícula s’han de realitzar de forma individual i amb 

cita prèvia 

- Instal.lació de mampares separadores 

- Proveir els centres de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i de 

guants pel personal d’atenció al públic, així com també de gel hidroalcohòlic 

- Proveir els centres de mascaretes quirúrgiques per a les persones que accedeixin al 

centre per a realitzar la preinscripció i no en portin de casa. 

- Difusió a tot el personal de les instruccions sobre les mesures a prendre 

(distanciament, higiene, mesures d’autoprotecció, reduir el contacte amb la 

documentació) 

- Els ajuntaments adaptaran les anteriors mesures als espais en els quals disposin la 

presentació de les sol.licituds de preinscripció en els centres de llur titularitat 

En dos annexos es detalla el material, la proposta de presència de persones 

treballadores als centres en funció del nombre de sol.licituds previstes, la neteja, la 

logística i la distribució del material. 

 

Des de la IAC CATAC hem demanat i seguirem exigint que ningú es 

reincorpori al seu lloc de treball mentre les condicions sanitàries no siguin 

del tot segures. Per això tornem a instar a l’administració a que no 

menystingui el paper de la representació sindical i les demandes del 

col.lectiu de treballadors i treballadores.  

Exigim un desconfinament segur i consensuat! 

 

 
Us convidem a enviar-nos les vostres inquietuds i demandes a 

sindicat@catac.cat 
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