
                                                

 

PLA DE VACUNACIÓ contra la COVID 19 

  

SOL·LICITUD D’INCORPORACIÓ DEL PERSONA DELS CENTRES DE FORMACIÓ 

PRIVADA NO REGLADA DINS DEL PLA DE VACUNACIÓ contra la COVID-19 

  

CATformació, Organització Empresarial Catalana de la Formació, Patronal del sector, 

les organitzacions sindicals CCOO, UGT i USOC,  i les entitats signants, sol·liciten que 

les persones treballadores dels centres de formació no reglada, de la mateixa 

manera que la resta de la comunitat educativa, siguin incloses en el Pla de 

Vacunació contra la COVID com a resposta organitzada per afrontar l'actual situació 

d'emergència sanitària provocada per la pandèmia.  

Per aquesta raó, sol·licitem que, respectant les prioritats establertes al pla de vacunació 

del Departament de Salut i el Procicat, les treballadores i els treballadors integrats en els 

centres de formació no reglada siguin inclosos dins aquesta segona etapa del pla de 

vacunació. 

La inclusió d’aquest personal respondria als següents criteris:  

  

● Criteri de transmissió i exposició. El personal de no-reglada, igual que el 

personal de la resta de la comunitat educativa, té un risc elevat pel que fa a 

l’exposició i transmissió del virus. 

● Criteri d’immunitat de grup. Vacunant el personal d’aquests centres 

s’aconsegueix reduir la transmissió i l’exposició i creem immunitat de grup, cosa 

que és fonamental per minimitzar els efectes de la pandèmia. Aquesta 

immunitat cal que sigui reforçada amb la continuació  i extensió del pla de 

vacunació als centres de formació.  

Les organitzacions considerem que aquesta proposta s’ajusta a una vacunació que, en 

definitiva, ha de respondre a criteris de solidaritat que tinguin en compte les persones 

més vulnerables, el conjunt dels sectors considerats essencials i que, a més, per la seva 

activitat poden contribuir a reduir la pandèmia el més aviat possible. 

 

 

 



 

Entitats adherides al present document: 

 

  
CATACADÈMIES * 

Comissió de CATFormació. 

 APCC  
Associació de 

Professionals de Circ de 
Catalunya 

 CPCPDC  
Col·lectiu de Professors i 
Centres Privats de Dansa 

de Catalunya. 
 EMACAT 

Escoles de Música 
Associades de Catalunya 

 Associació Amics de l’Art 
del Prat 

 Pou d’Art 

 XECC 
Xarxa Espais de Circ de 

Catalunya 

 

AER 
Associación Española 

de Robótica y 
Automatización 

 

ACCET 
Ensenyaments 

Professionals de Teatre 

 

CADDANSA 
Centres Privats Associats 
de Dansa de les Terres de 

Lleida 

 


