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Tot el personal que treballa a les universitats ha de comptar 

amb les condicions òptimes per la seua tasca  

La manca de condicionament tèrmic i de previsió davant una onada de fred 

històrica dificulta la tornada  

Comencem nou quadrimestre precedit pel període d’exàmens a les universitats. 

Durant el període anterior hem observat que el repunt de contagis s’ha donat 

en espais no protocol·litzats com si que ho són les universitats. 

Fonamentalment en espais relacionats amb l’oci.  

A més, pensem que l’educació en totes els seus nivells és un sector fonamental 

i amb aquesta consideració ha de tractar-se a les persones professionals que 

en ella treballen. Si podem fer una avaluació positiva del primer trimestre del 

curs és fonamentalment gràcies al personal educatiu i a l’alumnat. Per això, 

volem posar en valor l’esforç que tant el professorat, el PAS com l’alumnat ha 

fet durant este temps. 

Per poder seguir sent espais amb control de la pandèmia, és necessari que el 

personal que treballa en les universitats compte amb les condicions de treball 

mínimes per complir amb la seua tasca, així com la de l’alumnat, amb 

garanties. Un treball de qualitat només es pot donar si cuidem a les persones 

que realitzen les tasques. Cal fer una adaptació continuada dels Plans de 

contingència a la realitat canviant de la corba de contagis, preveient escenaris 

que permeten una activitat docent i universitària amb seguretat sanitària. 

Al nostre parer, la planificació de la tornada després de les vacances de Nadal 

també havia d’haver estat millor prevista. Caldria condicionar amb major 

antelació ja que aquest condicionament costa molt després de molts dies 

d’espais tancats en període hivernal. A més, és pertinent revisar i posar a punt 

mitjans per si fora necessari utilitzar les classes en línia en un eventual futur 

confinament. Cal tindre previsió per qualsevol contingència per evitar que 

supose un nou perjudici per al desenvolupament de les tasques docents. 

Per últim, considerem que el personal educatiu ha d’estar considerat d’alt risc 

de contagi i, per tant, hauria de tindre aquesta consideració en l’administració 

de les vacunes, planificant la campanya per a treballadores i treballadors de les 

universitats com servei essencial i prioritari. Valorem moltíssim la tasca del 

personal docent i del PAS i el nostre sindicat treballarem de valent perquè les 

seues condicions laborals siguen millorades 


