Full 405

NO EN AQUESTES
CONDICIONS!
ÉS URGENT GARANTIR:
-- RÀTIOS +PERSONAL+SEGURETAT
Des de l’inici de curs, USTEC-STEs (IAC) hem estat denunciant el mal funcionament i la manca d’instruccions i
de previsió per a aquest inici de curs. En plena pandèmia
per la covid19, s’ha evidenciat una crisi educativa davant
de la qual el Departament d’Educació no ha estat a l’altura
i no ha pres les decisions i mesures que calia prendre: ha
decidit iniciar un nou curs sense preveure mesures preventives de seguretat, tant pel que fa al conjunt de treballadores i treballadors, com pel que fa a l’alumnat i les
seves famílies, i ha posat així en una situació molt extrema
la salut pública en general.
En plena escalada de rebrot, el Departament d’Educació
continua sense escoltar les propostes que des del mes de
juny USTEC-STEs (IAC) ja va posar sobre la taula, pensades per garantir les mesures de seguretat als centres educatius per a tot el personal i alumnat i també el 100% de
presencialitat, que cada vegada queda més en dubte amb
les noves dades d’índex de contagi a casa nostra.

S’hi afegeix la inoperant gestió des de Serveis Centrals que ha causat disfuncions inadmissibles entre els Serveis de Prevenció
de Riscos Laborals i l’ICAM. S’ha deixat
personal vulnerable sense cap adaptació
al lloc de treball, i en molts casos fent-los
incorporar tot i tenir un certificat de la
metgessa de salut contraindicant la presencialitat.

Davant de tots aquests interrogants, mals procediments i
desinformació, els treballadors i treballadores del Departament d’Educació es troben actualment i des de l’inici de
curs en una situació preocupant pel que fa a seguretat laboral i més concretament a la salut.
USTEC-STEs (IAC) proposa la següent plataforma reivindicativa. No podem seguir tolerant unes condicions de
treball sense seguretat!

Garantim el 100% de presencialitat

La jornada compactada.
Servei de menjador (gestió pública – ampliació de monitoratge).
Reducció de les sessions a secundària.
Condicions laborals: no a la doble jornada (atenció
presencial i telemàtica).
Horari lectiu: 23h / 18h
Especialistes: garantir les especialitats.
Personal de suport educatiu: nombre suficient i més
substitucions.
Reducció a 25h d’atenció directa per als EEE i per a la
resta de personal de suport educatiu.
Garantir una TEEI a tots els centres de primària. Una
TIS a tots els centres de primària i secundària.
Reducció de ràtios: 10 a infantil i 15 a primària, a secundària i a la resta de nivells educatius.
Negociació urgent de la regulació de l’atenció telemàtica.
Conciliació de la vida familiar i laboral: permís retribuït per al treballador/a per cura de persones a càrrec
(en tots els casos de confinament).
Serveis Educatius: protocol clar d’actuació i atenció.
Retribucions de les tasques de tutoria.

i efectiva i dotar la part social de tota la informació reclamada i que permeti assolir els objectius mínims de
protecció de la salut laboral als centres educatius.
La prevenció en Salut Laboral
Les reivindicacions són justes i assumibles. El vostre suTest PCR a totes les persones treballadores com a me- port és la nostra força. Si no ens visibilitzem, ells tiren
sura preventiva.
pel dret. Us animem a participar activament de les moLa higiene i neteja dels espais, establint un mínim de bilitzacions des dels centres, sempre garantint totes les
3 torns de neteja diaris. Un pressupost que ho garan- mesures de seguretat.
teixi.
La higiene personal, amb abastiment suficient de productes.
L’ús de màscara autofiltrant tipus FFP2, sense vàlvula
CALENDARI DE MOBILITZACIONS
d’exhalació.
L’ús de la pantalla facial protectora en els supòsit concrets.
USTEC·STEs (IAC) fa una crida a tot el profesEl distanciament social de 4m2 per persona dins dels
sorat i al personal dels centres educatius a parcentres educatius.
Personal sanitari a tots els centres educatius.
Derogació del Decret d’Autonomia.

Demandes urgents de Salut Laboral

Convocatòria urgent dels Comitès de Seguretat i Salut
a tots els ST.
Instruccions sobre mesures específiques de protecció
per a les diferents tipologies de centres i tasques: itinerants, SSEE, fisioterapeutes, personal dels IFE, etc.
Facilitar dades sobre afectacions Covid19 al personal del
Departament d’Educació: personal PAS, PAE i docent.
Avaluació de riscos laborals en tots els centres per part
de les seccions de prevenció dels SSTT.
Reforçar amb un increment de personal els serveis de
prevenció de tots els ST.
Material de prevenció i seguretat suficient per als centres educatius.
Instruccions úniques sobre els tràmits del personal
vulnerable i especialment sensible: baixes, informes,
altes, a l’ICAM. Informar al conjunt de treballadors/es
i a personal dels SSTT.
Màxima protecció al col·lectiu de dones embarassades.

La negociació amb l’Administració es troba en via morta,
tot i les contínues demandes del nostre sindicat tant en solitari com de forma unitària amb la resta de sindicats de
l’educació. El Departament d’Educació no ha sabut reaccionar des del mes de març en la preparació del curs actual,
d’extrema complexitat i importància. Tot el personal educatiu dels centres, personal docent, laboral i administratiu
ha confiat en un retorn segur que el Departament no ha
garantit, tot i la bona voluntat de tots els treballadors i treballadores que han aconseguit amb el seu esforç minimitzar
l’impacte de la pandèmia als centres educatius. No es poden seguir acceptant les condicions laborals d’inseguretat
i d’incertesa que no afecten només als professionals, sinó
també el propi alumnat i a les seves famílies, i en extensió a
la salut pública de tota la societat catalana.
Per tot això, USTEC-STEs (IAC) amb l’objectiu de revertir
les greus mancances que s’han evidenciat en aquest inici de
curs, proposem als centres i al conjunt de treballadores de
l’educació un increment de mobilitzacions amb un calendari unitari, sense excloure la vaga, amb l’objectiu de forçar el
Departament a iniciar amb urgència una negociació real

ticipar activament en les mobilitzacions, mantenint sempre totes les mesures de seguretat.

Octubre - novembre

• Assemblees de zones via telemàtica.
• Assemblees de treballadores per Serveis Territorials per via telemàtica:
- Assemblea Baix Llobregat:
dimecres 21 d’octubre.
- Assemblea Maresme – Vallès Oriental:
dijous 29 d’octubre.
- Assemblea Consorci de Barcelona:
dijous 5 de novembre.
• Concentracions davant dels centres de treball.

Dijous 29 d’octubre

• Concentració paral·lela a la mesa sectorial del
Departament d’Educació a Via Augusta:
Exigim una negociació real ja!
Garantim la salut als centres educatius:
-ràtios, + personal, +seguretat
Dimarts 10 de novembre
• Concentració davant dels Serveis Territorials,
a les 17:30h.

Consulta totes
les mobilitzacions
actualitzades a la pàgina web!

