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Tema del Dia

COVID-19 ELS SECTORS EDUCATIU I SOCIAL

La junta de personal de Girona acusa
Educació de menystenir els docents
Els sindicats que representen el professorat gironí denuncien que el Departament s’ha negat a

negociar, ha improvisat i ha descarregat la responsabilitat en els equips directius dels centres educatius
PILI TURON GIRONA

■ La Junta de personal docent no
universitari de les comarques de
Girona acusa el Departament
d’Educació de menystenir el professorat perquè aﬁrmen que, durant la gestió de la crisi sanitària
provocada per la covid-19, no
s’han negociat acords amb els sindicats, s’ha caigut en «la improvisació» i en «la descàrrega de la responsabilitat sobre els equips directius, sota el camuﬂatge de l’autonomia de centre».
A més, tres setmanes després
d’haver denunciat el pla de reobertura de les escoles a la Inspecció de Treball, la junta de personal
docent va informar que des
d’aquest òrgan de control els han
avançat que demanaran als Serveis Territorials d’Educació que
negociï les condicions de seguretat en el treball amb els delegats
de prevenció de riscos laborals.
Com a precedent, van recordar
que la Inspecció ja ha resolt que el
Departament «havia imposat
unes normes de reobertura de
centres sense haver-les negociat
prèviament».
Així, la junta es refereix a la resolució favorable a una denúncia
presentada per CCOO el 25 de
maig; en concret, el dictamen signat per un inspector de Treball i
Seguretat social el 10 de juny acabava requerint a Educació que,
«amb caràcter immediat», consultés als delegats de prevenció i
facilités la seva participació en les
mesures derivades de la covid-19.

SELECTIVITAT
El síndic de greuges
vol garanties de
seguretat i igualtat
 A les portes de la selectivitat, el síndic de greuges ha
demanat que «es garanteixi
la seguretat, la igualtat
d’oportunitats i el benestar
de l’alumnat durant les proves d’accés a la universitat»,
que es faran la setmana que
ve. A causa de la pandèmia, la
selectivitat s’ha retardat un
mes i se celebrarà a principis
de juliol en comptes del juny,
amb una sèrie de mesures de
prevenció sanitària i amb la
flexibilització de les opcions
als exàmens. Ahir, la sindicatura va dir que entén les dificultats organitzatives d’enguany però que estarà pendent que els joves estinguin
en igualtat de condicions, es
respecti el descans entre les
proves, es ventilin els espais
sobretot perquè l’aire condicionat potser no es podrà utilitzar per evitar la propagació
del virus i que es facin els mínims desplaçaments possibles. DdG GIRONA

Cartell informatiu a la porta d’una escola de Banyoles el dia de reobertura al juny. PERE DURAN/NORDMÈDIA

Amb relació a aquestes crítiques, des dels Serveis Territorials
d’Educació a Girona ahir van indicar que el pla de reobertura es
va decidir al Departament i no al
territori.
«Instruccions erràtiques»
Pel que fa al «menysteniment» als
representants legals dels docents,
els sindicats gironins ho especiﬁquen tot lamentant «manca de canals de comunicació, informació
ajustada en el temps i l’absència

de voluntat de negociació amb els
sindicats que representen el
col·lectiu».
L’organització acusa el Departament que dirigeix Josep Bargalló –i «que tant ha fet bandera del
diàleg com a eina de progrés social», segons aﬁrmen en un comunicat– d’ignorar «la importància de la participació activa» i de
presentar «decisions unilaterals»
a través de rodes de premsa.
En deﬁnitiva, la Junta de personal docent no universitari de Gi-

rona alerta que, a més de no tenir
en compte els representants legals dels docents, la Conselleria
ha dictat «instruccions d’adaptació a la covid-19 massa sovint
erràtiques i ambigües».
Alhora, lamenten que «els costos personals en hores i mitjans
que el personal docent ha hagut
d’esmerçar en una situació excepcional d’emergència han estat elevats», sense que l’administració
educativa els hagi compensat ni
reconegut.

La queixa de la junta de personal gironina, que integren les formacions Ustec·STEs, la Intersindical-CSC, CCOO i el sindicat de
secundària Aspepc-SPS acaba assegurant que «la disbauxa comunicativa del Departament d’Educació ha incrementat de manera
innecessària l’esforç de centres i
docents per fer front a les noves
circumstàncies i, a data d’avui [per
ahir], els criteris que emmarcaran
el nou curs continuen sense negociació prèvia».

La Fundació per a la Creativació premia Restriccions en el suport a
reptes innovadors per fer front a la covid banyistes amb discapacitat
a causa del coronavirus
Roba que mesura la


temperatura, una aplicació
per no avorrir-se i diner virtual
per ajudar persones a l’atur
ACN/DdG GIRONA

■ El «Covid-19 Creativation Challenge», promogut per la Fundació per a la Creativació, ha premiat
tres propostes innovadores per fer
front als efectes de la pandèmia.
En el repte, adreçat a estudiants
d’arreu de Catalunya i llançat a
l’abril, hi han participat més de
1.200 joves, que han presentat 301
propostes. Bona part dels equips
provenen de 35 centres educatius,
sobretot de secundària, però tam-

bé de centres universitaris; així
mateix, s’hi han presentat famílies, clubs esportius i joves a títol
personal.
L’objectiu del repte era el d’obtenir el màxim nombre d’idees
que aportin solucions innovadores als problemes ocasionats per
la pandèmia, fomentant la implicació i la participació del jovent
perquè posin la creativitat i el seu
talent al servei de la societat. Concretament, el repte plantejava elaborar propostes en tres categories: propostes per millorar la prevenció i la salut, propostes per
compatibilitzar les mesures de
(des)conﬁnament i l’activitat, i
propostes per impulsar l’activitat
el dia després.

Un jurat format per tres representats de la fundació i per tres
professionals independents de
l’àmbit universitari han valotat els
treballs. S’ha dut a terme amb el
suport de la Fundació Metalquimia i el Barcelona Marketing Hub,
i la col·laboració d’altres entitats.
El primer repte premiat, ideat
per un equip de l’escola Virolai de
Barcelona, proposa controlar la
temperatura a través de la roba,
confeccionant mascaretes, polseres o diademes amb teixits que
canvien de color. El segon, d’estudiants de l’institut de Sarrià de Ter
onsisteix en una aplicació per planiﬁcar rutines i evitar avorrir-se. I
el tercer, proposa ajudar persones
a l’atur amb monedes virtuals.

El personal tècnic de moltes

platges no ajudarà a passar
de la cadira de rodes a
l’amfíbia per evitar el contacte
DdG GIRONA

■ Els banyistes amb discapacitat
física hauran de comptar amb
l’ajuda d’un acompanyant per fer
el traspàs de la cadira de rodes a
l’amfíbia quan vagin a una platja
que disposi d’aquest recurs, ja
que les mesures de seguretat sanitària per la covid-19 impedeixen que, aquest estiu, el personal
tècnic de la majoria de platges

ofereixin aquest suport. Així ho
informa l’associació Mifas a través
del seu web, que recomana trucar
abans a l’Ajuntament pertinent
per tal d’informar-se i reservar l’ús
de les cadires amfíbies.
La restricció del contacte físic,
que no s’aplica a totes les platges
gironines però sí a la majoria –segons indica Mifas–, té com a objectiu reduir les possibilitats de
propagació de la malaltia del coronavirus. La ﬁnalitat és evitar el
contacte entre el personal tècnic i
els usuaris del material de bany;
ara bé, aquests professionals sí
que ajudaran a baixar amb la cadira ﬁns a l’aigua.

