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1. S'ha de convocar immediatament la Conferència Sectorial d'Educació, Ministeri i 
Conselleries, per a realitzar un examen detallat de la situació actual en cada territori i de 
les mesures que s'haurien d'adoptar en cada cas, en funció de l'impacte del nou brot del 
Covid-19.
2. Entre les mesures que es poden adoptar: 

2.1. Mesures sanitàries

- Revisar i actualitzar els protocols   dels   centres educatius a la nova situació. 
La guia d'actuació davant l'aparició del Covid-19 en centres educatius és del 24 
de setembre i contempla escenaris que estan àmpliament superats per la 
situació actual, tant per nombre de contagis com per circumstàncies 
climatològiques que dificulten la ventilació.
- Revisar el procediment d'actuació per als serveis de prevenció i que es consideri 
al personal de l'àmbit educatiu, almenys, en el Nivell de Risc 2 (NR2).
- Enfront de la campanya de vacunació, és necessari fer un disseny i un pla 
integral que inclogui en les mateixes condicions a tot el personal dels centres 
educatius.
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Mesures per a protegir el sistema
educatiu i la salut de la comunitat escolar
Des de FECCOO hem defensat la importància de la presencialitat per a garantir una 
educació de qualitat i amb equitat. Però també hem estat partidaris que siguin els 
protocols dictats per les autoritats sanitàries, en els tres nivells de l'administració –central, 
autonòmica i local– els que marquin la pauta i el camí a seguir en l'evolució de les tasques 
educatives, en una situació que la pandèmia del Covid-19 fa cada vegada més complexa.
En aquest moment, els índexs de contagi s'han disparat i seria convenient que, a la llum 
dels protocols sanitaris, des de l'Administració educativa es prenguin les mesures 
necessàries per  posar fora de perill el sistema educatiu d'una altra apagada massiva, 
com el que va sofrir amb el confinament de març de 2020. Els perjudicis per a 
l'aprenentatge que aquesta situació va causar, sobretot a l'alumnat menys afavorit, i els 
greus problemes que va implicar per als treballadors i les treballadores de l'educació en el 
compliment del seu treball, són incalculables. Creiem que és el moment de les polítiques 
de consens, pensant en el conjunt de la ciutadania, independentment del territori que 
habiti.
Alhora, és necessari entendre que tant l'ensenyament amb presencialitat reduïda 
com la modalitat en línia són mesures d'excepcionalitat extrema imposades per les 
circumstàncies sanitàries a la comunitat educativa (treballadors i treballadores, alumnat i 
famílies). En aquest context, les ampliacions de calendaris escolars suposen una 
greu desvalorització i falta de reconeixement a l'esforç extra que suposa fer treball en 
l'entorn digital.

Des de FECCOO, consideram que:
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2.2. Mesures organitzatives en funció dels escenaris epidemiològics de les zones 
afectades

2.2.1. ESCENARIS D'ALTA TAXA DE CONTAGI

En aquells casos en els quals les persones responsables de salut pública 
aixího decideixin, implementar processos educatius en línia, garantint en tot 
moment els paràmetres bàsics del sistema abans esmentats, per a tota la 
comunitat (professionals de l'ensenyament, alumnat i famílies)
2.2.2 ESCENARIS ON LA TAXA DE CONTAGI PERMETI LA PRESENCIALITAT

SEGURA

- Aplicació estricta dels protocols sanitaris per a evitar que els centres 
esdevinguin llocs de transmissió del virus.
- A causa del sorgiment de branques amb un major grau de contagi, 
sol·licitem que els centres educatius proporcionin màscares FFP2 al 
personal educatiu i a l'alumnat que les necessiti (per problemes d'accés 
relacionats amb la seva economia o per un causa imprevista).

2.3. Mesures laborals

Contractació immediata del professorat, del personal de suport i de serveis 
educatius necessaris,  per a garantir la reducció de les ràtios a les aules i el 
seguiment acadèmic de tot l'alumnat, amb la finalitat de garantir la presencialitat en 
els centres – que garanteix l'equitat, la inclusivitat, i la qualitat dels 
aprenentatges– i la salut de tota la comunitat educativa.

2.4. Mesures de protecció social per a la comunitat educativa

- Destinar els recursos tecnològics, econòmics i socials necessaris per a 
garantir a les famílies en situació més desfavorida el ple exercici del dret a 
l'educació de qualitat.
- Disponibilitat urgent de programes socials complementaris als educatius a 
nivell local com a resposta immediata, i la seva coordinació amb els 
disponibles en les administracions autonòmica i central.

2.5. Mesures de regulació del teletreball per als treballadors i les treballadores del 
sector, docents i personal d'administració i serveis, que contempli tota la xarxa 
escolar: pública, privada concertada i privada

- Elaboració de protocols que regulin l'atenció a l'alumnat i famílies, així com
horaris i funcions en el context remot.
- Elaboració de protocols de prevenció de salut específics, tant ergonòmics com de
riscos psicosocials, etc.
- Creació de línia d'ajudes econòmiques per a adquisició d'equips, materials, etc.,
que permetin realitzar l'educació en línia amb garanties de qualitat.
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2.6. Mesures que garanteixin l'accés a les noves tecnologies per a l'educació en línia

- Garantir l'accés a Internet mitjançant wifi d'alta capacitat i velocitat, o 
paquets de dades gratuïtes sense restriccions de connectivitat, i facilitar 
l'acompanyament en l'acompliment de la competència digital per a tot 
l'alumnat per al seu ús responsable i autònom.
- Posar a  disposició de la comunitat educativa plataformes digitals 
públiques i gratuïtes que funcionin amb garanties de qualitat i 
ciberseguretat.

2.7. Mesures per a garantir l'aprenentatge de continguts curriculars.

Flexibilitzar els currículums, garantit aquells aprenentatges que tot l'alumnat ha de 
tenir per a l'èxit educatiu.

2.8. . Mesures per a adaptar les infraestructures escolars al context Covid (ventila-
ció, baixes temperatures, etc.).

- Que de manera coordinada entre les administracions, empreses i 
representants de les i els treballadors es dissenyin plans d'actuació per a 
adaptar les infraestructures escolars perquè el seu ús sigui segur, eficient i 
sostenible.

- Que es doti als centres educatius de mesuradors de CO₂, termòmetres, 
sistemes de purificació i extracció d'aire, i totes les eines necessàries per a 
valorar les condicions de salubritat en relació amb temperatures i Covid-19.

- Que es faci un esforç per mantenir enceses les calefaccions en els centres 
educatius per a aconseguir una temperatura mínima de confort durant els 
moments de baixes temperatures.

2.9. Mesures urgents per a fer efectives les reformes necessàries que l'Administra-
ció Pública necessita, per a donar resposta amb polítiques per a la prevenció, el 
control i la reducció de la pandèmia del Covid-19

Documentació complementària
Desescalada y medidas educativas. 28 de mayo. 
https://fe.ccoo.es/fe22d8c58562a8e79562e8c88a976712000063.pdf
Propuesta de CCOO en materia de salud y seguridad en centros educativos. Desescalada y 
curso escolar 2020-2021. 

https://fe.ccoo.es/b45a4a831f285bb9a0e5e23b13027357000063.pdf

Teletrabajo en el ámbito educativo. 
https://fe.ccoo.es/623020914dc510a7777cccc77404416d000063.pdf

Guía práctica de medidas de seguridad y salud frente a la Covid-19 en centros educativos. 
https://fe.ccoo.es/149a5f74fe0533a645f1bce3bd322064000063.pdf

https://fe.ccoo.es/fe22d8c58562a8e79562e8c88a976712000063.pdf
https://fe.ccoo.es/b45a4a831f285bb9a0e5e23b13027357000063.pdf
https://fe.ccoo.es/623020914dc510a7777cccc77404416d000063.pdf
https://fe.ccoo.es/149a5f74fe0533a645f1bce3bd322064000063.pdf
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