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Vivimos
tiempos
de
incertidumbre en todos los
ámbitos de la sociedad con la
pandemia del COVID-19.
Desde el Ilustre Colegio de
Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y en
Ciencias de Valencia y
Castellón queremos mostrar
nuestro apoyo a todos los
profesionales de la educación que en estos días se enfrentan al comienzo del curso.
Reconocemos las dificultades con las que se van a encontrar los docentes. Doble
trabajo: además de enseñar-educar, ejercer de médicos. No se les puede cargar con todas
las responsabilidades.
Es cierto que la asistencia a los centros de enseñanza es importante por la
sociabilización de los alumnos pero habrá que poner todos los medios posibles para la
seguridad de los alumnos y los docentes, dotando de servicio de enfermería a los centros
que no lo tengan.
Los padres deben hacerse responsables de como envían a sus hijos al Colegio.
Así compartiendo responsabilidades, el problema (que desde luego lo hay) podrá
llevarse más fácilmente.
El Colegio, en la medida de lo posible, quiere apoyar a sus colegiados en estos tiempos
difíciles, sin perder nunca la esperanza de que todo acabe pronto.
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Vivim temps d'incertesa en
tots els àmbits de la societat
amb la pandèmia del
COVID-19.
Des de l'Il·lustre Col·legi de
Doctors i Llicenciats en
Filosofia i Lletres i en
Ciències de València i
Castelló volem mostrar el
nostre suport a tots els
professionals de l'educació
que en aquests dies
s'enfronten al començament del curs.
Reconeixem les dificultats amb les quals es trobaran els docents. Doble treball: a més
d'ensenyar - educar, exercir de metges. No se'ls pot carregar amb totes les
responsabilitats.
És cert que l'assistència als centres d'ensenyament és important per la sociabilització
dels alumnes però caldrà posar tots els mitjans possibles per a la seguretat dels alumnes
i els docents, dotant de servei d'infermeria als centres que no ho tinguen.
Els pares han de fer-se responsables de com envien als seus fills al Col·legi.
Així compartint responsabilitats, el problema (que per descomptat n'hi ha) podrà portarse més fàcilment.
El Col·legi, en la mesura que siga possible, vol fer costat als seus col·legiats en aquests
temps difícils, sense perdre mai l'esperança que tot acabe prompte.
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