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Jesús Monforte Escriche, secretari del Consell Escolar Municipal de Castelló de la Plana emet
el següent

INFORME

Per la Comissió d’Impuls de l’Ajuntament de Castelló de la Plana se va sol·licitar informe del
Consell Escolar Municipal de Castelló de la Plana sobre l’impacte i conseqüències de la crisi
sanitària de Covid19 en els col·legis i en l’ensenyament a Castelló de la Plana i mesures a
adoptar.

Per  aquest  motiu,  el  President  del  Consell  Escolar  Municipal  va  convocar  una  reunió
extraordinària que es va celebrar el dia 21 de setembre de 2020 per ta del tractar l’assumpte
anterior. A més, abans de celebrar aquesta reunió es va sol·licitar als vocals del Consell que
representen el professorat, el personal d’administració i serveis, de les associacions de veïns,
els pares i mares, els directors de pública i privada de les diverses etapes educatives, a les
organitzacions  sindicals  mes  representatives  i  de  l’administració  educativa  que  enviaren
informes o suggerències sobre aquesta qüestió per tal d’adoptar mesures.

Se van rebre suggerències de la FAPA Penyagolosa, qüestions pel sector d’associacions de veïns
i una experiència aportada per la representant del sindicat d’UGT d’un centre educatiu de
com han adoptat les mesures d’higiene, seguretat, etc.

Una  vegada  van  exposar  a  la  resta  dels  membres  del  Consell  Escolar  Municipal  les
suggerències, qüestions i l’experiència i després del debat corresponent, es va acordar per
unanimitat traslladar a la Comissió d’Impuls de Castelló de la Plana, les propostes següents:

1. Que s’assegure que tots  els  centres  disposen del  professorat que han sol·licitat  els
centres educatius i es garanteixen les substitucions de les baixes en general i pel Covid
en particular. [Proposta realitzada per la FAMPA Penyagolosa]

2. Que  s’amplie  la  plantilla  de  personal  no  docent  necessària,  tant  de  personal
d’administració  i  serveis  com  de  personal  educador  i  que  cal  garantir  també  la
substitució  d’aquest  personal  en  el  mínim temps  possible.  [Proposta  realitzada  pel
sindicat STEPV]
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3. Que les activitats extraescolars esportives que oferix el Patronat d’Esports de Castelló
de la Plana es facen a les propies instal·lacions del Patronat en cas de que els centres
educatius, per decisió del Consell Escolar de cada centre, no aprove l’ús de les seues
instal·lacions. [Proposta realitzada per la FAMPA Penyagolosa]

4. Evitar  la  intervenció  dels  vehicles  de  neteja  i  recollida  de  residus  i  la  realització
d’obres públiques municipals en les proximitats dels centres educatius en horari lectiu,
ja que tots els centres educatius intenten ventilar les instal·lacions amb les finestres
obertes i amb aquestes limitacions s’evitaria una part de soroll provinent de l’activitat
de la ciutat. [Proposta realitzada per la FAMPA Penyagolosa]

5. Assegurar-se que tots  els  centres   disposen de més hores  i  personal  de  neteja  per
mantenir les instal·lacions desinfectades el major temps possible. [Proposta realitzada
per la FAMPA Penyagolosa]

6. Establir unes mesures de mobilitat al voltant dels centres educatius tant a l’entrada
com a  l’eixida  de  l’alumnat  per  tal  d’evitar  aglomeracions  de  persones  i  vehicles.
[Proposta realitzada pel President del Consell Escolar Municipal]

7. Cal fer un estudi de distribució de places de dos anys al terme municipal de Castelló de
la Plana, ja que hi ha molta demanda i actualment és insuficient. [Proposta realitzada
per la Inspecció Educativa]

8. La  cessió  d’ús  de  les  instal·lacions  de  parcs  i  jardins  de  la  ciutat  per  tal  de  fer
activitats. [Proposta realitzada per la FAMPA Penyagolosa]

9. Una gran majoria d’activitats  municipals  previstes fora dels centres educatius i  que
anaven dirigides als escolars d’infantil i primària així com a la resta d’estudiants de les
diverses etapes educatives s’ha proposat realitzar-les als propis centres educatius, com
el  teatre  escolar,  la  MICE (mostra  de  cinema internacional  escolar),  etc.  [Proposta
realitzada pel President del Consell Escolar Municipal]

10. Que  s’implante  la  jornada  continua,  de  manera  excepcional,  a  tots  els  centres
d’infantil i primària del terme municipal de Castelló de la Plana, això contribuiria molt
a minimitzar més encara, el risc de contagi entre l’alumnat. [Proposta realitzada pel
representant de directors de centres públics d’infantil i primària]

11. Que els centres educatius tingueren al seu abast a personal sanitari, que ajudara a
identificar si la simptomatologia presentada per algun alumne en un moment concret,
s’associa o no a la Covid19. En cas de tindre suficient disponibilitat d’infermeres per a
totes les escoles, en els centres de Salut es podria disposar d’un sanitari que en un
moment de necessitat, puga acudir als centres per verificar si la simptomatologia és
Covid o no. [Proposta realitzada pel sindicat UGT]

12. Que  s’organitzen  cursos  de  formació  sobre  virus,  contagi  i  prevenció  impartits  per
personal  sanitari  dirigits a tota la comunitat educativa.  S’ha d’incloure en aquestos
cursos accions destinades a evitar que es donen situacions d’estigmatització pel contagi
de la Covid-19. [Proposta realitzada pel sindicat STEPV]

13. Que s’utilitzen els mitjans disponibles per tal de purificar l’aire de les aules i la resta
de les instal·lacions dels centres escolars. 

14. Que  a  data  la  reunió  no  s’ha  dotat  l’alumnat  HIPOACUSIC  ni  al  professorat
corresponent,  de  les  mascaretes  transparents,  imprescindibles  per  tal  de  llegir  els
llavis. [Proposta realitzada pel sindicat STEPV]

15. Dotar  el  professorat  que  ho  sol.licite  de  material  auxiliar  per  amplificar  la  veu.
[Proposta realitzada pel sindicat STEPV]
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16. Dotar  a  tots  els  centres  educatius  de  càmeres  termogràfiques  per  tal  de  detectar
ràpidament qui té febra o no. [Proposta realitzada pel sindicat STEPV]

17. Que de manera excepcional es considere la necessitat de dotar de docència telemàtica
a aquell alumnat que per raons de risc de patologies prèvies que presente tant el propi
alumne com els propis familiars. 

18. Dotació de material electrònic i sistemes de connexió a internet a les famílies que ho
necessiten, en previsió d’un període de confinament, tant individual, com d’aula o de
centre. [Proposta realitzada pel sindicat STEPV]

19. Dissenyar un pla de foment lector i  d’ús de les  biblioteques  de caràcter telemàtic.
[Proposta realitzada pel sindicat STEPV]

Castelló de la Plana, __ d’octubre de 2020.

Vist i plau El Secretari del Consell Escolar
El President del Consell Escolar

Francesc Mezquita Patuel Jesús Monforte Escriche

3 / 3


	CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA
	COMISSIÓ D’IMPULS

