Comunicat APDE
Protocols COVID inici curs 21-22
L’Associació Professional de Docents d’Eivissa (APDE), davant dels canvis normatius
efectuats per les Conselleries d’Educació i Salut respecte als protocols COVID als centres
educatius per aquest curs, publicats a la Resoluciócoonuotádeĺcoosellet́d’Educacióí
Fotmació tofessiooaĺídélácooselletádéSalut́íooosuḿdé0 ́désetembté20 200́(aquí),
vol denunciar el seu total desacord amb alguns aspectes que a continuació passem a
detallar:
-

A diferència del curs passat, on es valorava cas per cas quins alumnes podien ser
considerats contactes estrets davant d’un cas de COVID a una aula, tot analitzant
l’ús de la mascareta, la ventilació de l’aula i la distància entre alumnes, en aquest
curs ens trobem amb la desagradable i incòmoda sorpresa que quan hi hagi un cas
de positiu a una aula de l'etapa de primària, tot l’alumnat d’aquella classe es
considerarà contacte estret i haurà d’estar en quarantena durant deu dies i
sotmetre's a les corresponents PCR. És del tot incomprensible com el curs passat,
amb una situació potencialment més perillosa (adults sense vaccinar), no es varen
prendre aquestes mesures, i aquest curs, on la situació està millor que el curs passat
i estem en un 75% de població diana vaccinada, s’estan confinant a aules senceres
sense tenir en consideració que a primària tot l’alumnat du mascareta a l’aula. Per
què s’obliga a l’ús de la mascareta a aquests infants si, tanmateix, es confinarà a tot
el grup? A què es deu aquest canvi amb una situació sanitària millor? Per què es
realitzen aquests canvis, que suposen donar passes enrere, sense una explicació i
argumentació clara i basada en els coneixements que tenim sobre la pandèmia?
Tot això ens fa afirmar que els canvis en la definició de contacte estret a l’etapa de
primària no segueixen una lògica, ni sanitària ni educativa.

-

Derivat d’aquesta situació, ens trobem davant d’un problema social de gran
importància. Amb l’augment d’alumnes en quarantena, és evident que algun dels
seus progenitors s’haurà de quedar a casa realitzant l'acompanyament a l’infant,
sense que aquests deu dies disposin de cap permís específic. És increïble com la
mateixa administració que t’obliga a confinar-te amb els teus fills/es, no hagi preparat
un pla perquè les famílies puguin fer ús del seu legítim dret de conciliació de la vida
familiar i laboral. Ens trobem famílies que han de disposar del seu temps de
vacances o demanar permisos sense retribució per a fer de pares i mares. Ja ens
han arribat amenaces a les famílies per part d'algunes empreses, tot dient-los que
els acomiadaran si s'han de confinar per un positiu d'alguns dels seus fills.
Plou sobre mullat en aquest aspecte, ja que tenim un Govern a les Illes Balears que
no ha donat cap passa en la conciliació dels aspectes familiars i laborals, més
enllà de sobrecarregar encara més els centres com a única solució per resoldre el
greu problema de manca d’ajudes per exercir aquest dret. Recordem que, a hores
d’ara, no s’ha publicat el Pla de Conciliació Familiar i Laboral que té uns documents
de les comissions de treball tancats des de desembre del 2020, i que la Mesa de la

Conciliació no ha fet cap passa per l’aprovació d’aquests, com denuncià FAPA
Mallorca (aquí) fa uns dies: “Nóeoteoeḿaquest́tetatd́quéháfet́impossibléaplicat́
caṕmesutápet́aquest́estiú20 200,́íposposatà́lácaleodatitzaciódeĺpláméśdé6́
mesos.́Éśutgeot́comeoçat́átteballat́eĺméśaviat́possiblépet́attibat́áfet́tealitat́
eĺquéeĺmateix́Govetódefioeix́coḿelśptiocipiśdeĺ ládéooociliacio:́gataotit́elś
dtetśdelśiofaotśáláigualtat́íáteoit́uócteixemeot́meotaĺísociaĺsáílliutéíassolit
ládemoctatitzaciódéleśtespoosabilitatśfamiliatśíleścutes”.
-

Al mateix temps, hem rebut la desagradable sorpresa de la continuïtat de
l’obligatorietat per l’alumnat de portar la mascareta al temps de pati. Aquest fet el
considerem totalment incongruent, quant a la societat ja es permet estar a l’aire lliure
sense ella. És a dir, ens trobem infants que podran estar sense mascareta, mesclats
amb altra gent a l’espai lliure, però no ho podran fer en les mateixes condicions a
l'espai a l’aire lliure del pati, sota la vigilància d’un docent i amb el seu grup
bombolla. El greuge comparatiu està la vista de tothom i no té cap explicació lògica.
Així mateix, considerem que l’ús de la mascareta en EF està totalment injustificat
quan aquesta àrea es desenvolupi a l’aire lliure. Recordem que s’han reprès
totalment les activitats esportives de la tarda i ens trobem infants de diferents grups
bombolla practicant esport sense mascareta. Per tant, per què l’escola, on els grups
de convivència permanent són obligatoris, hem de seguir fent ús de la mascareta a
EF? I a les sortides escolars a l'aire lliure?

-

Un altre aspecte que considerem força greu és l’augment de la càrrega burocràtic als
centres educatius derivats de la creació del servei EDUCOVID. Si els centres
educatius i els equips directius ja sobrepassaven les seues funcions i exercien feines
molt allunyades de la professió docent, la creació d’aquest servei ha agreujat una
situació que ja era límit. A això li hem de sumar l’incompliment per part de la
Conselleria d’Educació d’implementar la contractació de personal administratiu pels
centres de primària a la qual es va comprometre, una reclamació històrica, que des
de fa quatre cursos és incomplida per l’esmentada Conselleria. La situació (volem
remarcar que ja era greu) ha arribat a límits insospitats amb el darrer canvi normatiu
executat per les Conselleries d’Educació i de Salut a la normativa referenciada en
l’encapçalament, on al seu Annex 4 (Protocol d’actuació davant la detecció de
símptomes compatibles amb la COVID entre l’alumnat del centre), es dona la
responsabilitat ALS EQUIPS DIRECTIUS DELS CENTRES de realitzar el llistat
de contactes estrets, avisar a les famílies implicades i a més, CONVOCAR els
afectats perquè es realitzin les 2 proves PCR. Fer incidència que aquest annex 4 és
publicat a la pàgina oficial de la Conselleria d’Educació amb aquest avís: Versió
consolidada sense validesa jurídica (aquí).
Davant d’aquestes noves funcions, que sense cap consulta ni acord previ s’han tret
de la màniga, ens preguntem per a què serveix un equip EDUCOVID si finalment
tota la feina i responsabilitat recau en els centres i en els equips directius, tot
sobresaturant una burocràcia ja de per si desbordada, i fent-los realitzar funcions
que de cap manera els corresponen. Volem fer de docents, no de sanitaris, ni
d’administratius, ni de rastrejadors.

Per totes aquestes raons, demanem a les Conselleries implicades una rectificació
immediata i urgent de les mesures aquí denunciades, per establir uns protocols ajustats

a la realitat actual i que no suposin un greuge comparatiu entre educació i la resta de la
societat. En aquest temps que duguem de pandèmia, la comunitat educativa ha demostrat
amb escreix la seua responsabilitat i el seu saber fer respecte al compliment de les normes
COVID i no ens mereixem aquest tracte per part de l’administració.
Si això no es produeix, no descartem mobilitzacions més contundents en els pròxims dies
per revertir una situació del tot injusta amb el món educatiu.
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