
RESUM MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ DEL 17/05/21

Ordre del dia:

1. Proposta de Protocol per a la prevenció del contagi per COVID-19 en el procés
selectiu a cossos docents (mesures per aspirants).

2. Proposta de Protocol per a la prevenció del contagi per COVID-19 en el procés
selectiu a cossos docents (mesures per tribunals).

Per tal de realitzar el protocol per a la prevenció del contagi per COVID-19, la
Conselleria ha comptat amb el vistiplau de Salut, aquest és el motiu del retard de la
publicació d'aquest. Aquest protocol s'ha realitzat tenint en compte la normativa
actual, per aquesta raó poden anar sorgint petites modificacions de forma.

La setmana que ve s'espera la segona dosi de la vaccina, per tant a les oposicions
es preveu que la majoria estigui vacunada.

La Conselleria ha mantingut reunions per tal de fer la selecció dels centres més
adequats per al desenvolupament de les proves.

ACLARIMENTS DELS PROTOCOLS

● El model de declaració responsable serà un pdf editable per omplir i signar.
Hem demanat que es pugui presentar de manera telemàtica.

● S'han pensat i augmentat els edificis per garantir la seguretat; a cada seu es
desenvoluparà una especialitat, per tant, no es preveuen acumulacions
massives de gent. La ràtio és de 60 aspirants per tribunal. Des de CCOO
demanem que els opositors que es desplacin des de Menorca o Eivissa a
Mallorca, facin les proves a Palma i no a altres parts de l'illa per qüestió de
facilitar la mobilitat.

● Per a les proves especials tipus Conservatori, FP, etc. encara que no
s'especifica al protocol, es duran a terme les mesures sanitàries necessàries.



Per altra banda, tot el material que sigui necessari en especialitats concretes
(maniquí, mecànica...) es desinfectarà després de cada ús.

● La Conselleria es reafirma en què no es repetirà la prova a aquells aspirants
contagiats per COVID-19 durant el procés, per manca de temps. No estem
d'acord i així ho hem expressat. Hem donat algunes solucions com fer proves
PCR a opositors en quarantena per poder fer els exàmens.

● Si algú durant la prova es troba malament i presenta símptomes compatibles
amb COVID-19, serà aïllat a l'aula d'aïllament i s'avisarà a Infocovid. Hem
demanat que aquesta persona pugui acabar el seu examen.

● No es preveu mesurar la temperatura als aspirants, només es farà en cas de
presentar símptomes i seran els sanitaris els encarregats de fer-ho, una
vegada haver informat Infocovid. Demanem presència de personal sanitari.

● No hi haurà cap membre del tribunal que sigui vulnerable. Pel que fa als
opositors vulnerables, hauran d'avisar prèviament a l'administració per tal que
el tribunal estigui assabentat.

● El motiu pel qual els darrers 15 minuts no es deixarà sortir de l'aula és per
evitar aglomeracions de gent. Pensem que això es pot organitzar d’altra
manera.

● Es dotarà als tribunals de mascaretes, i de mascaretes FFP2 als tribunals
que tinguin aspirants que per motius de salut no puguin dur mascareta.

● Les entrades i les sortides estaran senyalitzades. Els tribunals indicaran els
llocs d'espera i de crida als aspirants. Demanem personal de prevenció de
riscos laborals per completar aquestes mesures.



● Tots els centres disposen de mesuradors CO₂ i s´han d’emprar.

● Totes les reunions de la Conselleria amb els tribunals es faran de manera
telemàtica amb excepció de la recollida de material.

● Les proves seran en dissabte i diumenge, els dies lectius, tant els tribunals
com els opositors hauran d'anar al seu lloc de feina. Demanem que es donin
lliures almenys les primeres hores del dilluns, sobretot a gent que s'ha de
desplaçar d'illa.

● El protocol no contempla més mesures específiques per al tribunal a part de
rentar-se freqüentment les mans, per tant no es contempla l'ús de guants. Si
algun tribunal ho considerés, els podria comprar amb la partida econòmica de
la qual disposen.


