
 

A L'ATENCIÓ DE TOTA LA COMUNITAT EDUCATIVA 

 

Estimada directora, Estimat director: 

 

En primer lloc, agrair-vos el treball que esteu realitzant durant aquests dies tots els membres de la comunitat 

educativa dels centres públics i privats, en una situació tan difícil com la que estem vivint tota la població per 

l'evolució de la pandèmia COVID-19. 

 

Hem hagut d'anar prenent una sèrie de decisions per a donar resposta als requeriments de les autoritats 

sanitàries i, al mateix temps, analitzar les mesures que hem d'adoptar en l'àmbit educatiu per a garantir el dret 

a l'educació de l'alumnat en unes circumstàncies tan difícils com les actuals. 

 

En el procés de presa de decisions, sempre hem analitzat les implicacions de les mateixes en tots els 

col·lectius de persones afectades. Per exemple, en l'àmbit dels menjadors escolars s'ha actuat en dos fronts: 

garantir l'ajuda econòmica a l'alumnat amb més dificultats (els que tenen beca que cobreix el 100% de les 

despeses de menjador per motius econòmics i l'alumnat dels centres específics d'educació especial) i, d'altra 

banda, comunicar-los a les empreses que tenen contracte amb l'administració educativa que se'ls abonaria 

l'import necessari per a cobrir el pagament de la nòmina dels seus treballadors i d'eixa manera evitar 

acomiadaments.  

 

D'altra banda, en les instruccions del passat 13 de març us indicàvem que havíeu d'acordar els procediments 

necessaris per a mantindre una comunicació fluida amb les famílies, per a poder fer el treball a través de 

diferents plataformes amb l'alumnat, i les alternatives que es poden adoptar per a l'alumnat que no tinga 

accés a les TIC des dels seus domicilis. 

 

També assenyalàvem, en les citades instruccions que, una vegada acordats aeixos procediments i la forma de 

treball, la direcció del centre determinaria les tasques que requerisquen presència física en el centre educatiu 

i les que es puguen desenvolupar a través de sistemes de treball a distància.  

 

Posteriorment, i davant la consulta plantejada per algunes direccions, es va informar que mentre no s'indicara 

el contrari calia garantir que els centres romangueren oberts de 9 a 13h amb uns serveis mínims d'una 

persona de l'equip directiu i una altra persona del personal d'administració i serveis. La traducció pràctica 

d'aquesta mesura suposava que, per exemple, en el cas dels equips directius hagueren d'assistir de mitjana un 

o dos dies a la setmana, en funció de la mena de centre, per a cobrir eixos serveis mínims. 

 

Així, per exemple, quan el dimecres 18 de març es va demanar a tots els centres que actualitzaren el telèfon 

mòbil de les famílies de l'alumnat amb beca completa de menjador, la pràctica totalitat dels centres van 

respondre amb agilitat i el dijous 19 disposàvem ja d'eixa actualització. Per a fer eixe treball algunes 

direccions el van poder fer des dels seus domicilis contactant amb les tutores i tutors i unes altres van haver 

d'acudir al centre per a poder fer-ho. Dels quasi 60.000 alumnes i alumnes amb beca completa, quedaren 

pendents d'actualitzar uns 800 perquè no es va poder contactar amb les direccions corresponents. Per això, és 

absolutament imprescindible que tots complim les instruccions que es transmeten des de la Conselleria 

d'educació. 

 

Una vegada finalitzada aquesta primera setmana de l'estat d'alarma i després que el govern de la Generalitat 

Valenciana ha aconseguit formalitzar la comanda de tres hospitals de campanya i ha treballat per a habilitar 

hotels a la disposició de les necessitats sanitàries, hem consultat de nou als responsables de la Conselleria de 

Sanitat sobre la necessitat de continuar mantenint oberts els centres educatius en aquest nou escenari. Se'ns 

ha indicat que ja no és necessari mantindre tots els centres operatius i disponibles i, que en cas de necessitar 

les instal·lacions d'algun centre educatiu, se'ns comunicarà perquè puga estar en condicions d'ús per al que 

determinen les autoritats sanitàries. De la mateixa forma, se'ns ha recordat que és necessari que fem un 

inventari de tot el material del qual disposem en els centres (impressores 3D, carboni actiu, màscares, guants 

i un altre material de laboratori) per si fora necessari utilitzar-ho. Per tant, ara només es tracta de tindre 
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l'inventari fet i ja us comunicarem on heu de remetre eixe inventari i en el cas que siga necessari ja ens  

comunicaran el procediment per a poder fer-lo arribar als llocs que el necessiten. 

 

D'altra banda, estem en contacte permanent amb les Associacions de directores i directors d'Infantil i 

Primària i de Secundària. Aquestes converses ens han permés confirmar la bona faena realitzada pels equips 

directius i el professorat dels centres públics i privats, la qual cosa ha facilitat que tots els centres que no 

estaven de vacances aquesta setmana ja hagen realitzat totes les tasques indicades en la Resolució de 13 de 

Març, i molts dels centres que estaven tancats per estar de vacances també han estat treballant 

telemàticament aquesta setmana i han acordat ja els procediments indicats anteriorment. 

 

Per tot això, demà 23 de març romandran tancats tots els centres educatius que no han estat de vacances 

aquesta setmana, així com tots els centres que, independentment del període vacacional, ja tenen resolts els 

procediments indicats en la citada Resolució. 

 

En aquells centres que han estat de vacances aquesta setmana i encara no tinguen acordats els procediments 

de comunicació amb les famílies, amb l'alumnat i el treball coordinat del professorat, la direcció es posarà en 

contacte amb les persones que han d'assistir demà 23 de març per a prendre aquestes decisions. 

 

El 24 de març quedaran tancats tots els centres educatius fins a nova comunicació. Els equips directius 

estaran a la disposició dels requeriments que els faça l'administració educativa per a fer les tasques 

específiques que se'ls indiquen i tot el personal del centre estarà a la disposició de l'equip directiu de manera 

que l'atenció a l'alumnat i a les seues famílies estiga garantida i es puguen dur a terme les activitats 

educatives de manera no presencial. 

 

Us continuarem comunicant diverses instruccions sobre els continguts i metodologia de treball, ús de les 

plataformes telemàtiques i totes aquelles qüestions que es consideren necessàries per al bon funcionament 

dels centres mentre dure aquesta situació.  

 

Així mateix, us informem que des de la Conselleria d'Educació estem treballant per a introduir els canvis 

normatius que permeten  la supressió de totes les tasques burocràtiques que no siguen imprescindibles, amb 

la finalitat que el treball de totes i tots se centre en l'atenció educativa a l'alumnat i les seues famílies. 

 

Preguem que feu arribar aquest escrit a tots els membres de la comunitat educativa i us reiterem, una vegada 

més, el nostre agraïment pel vostre treball i implicació. Us demanem que ens feu arribar qualsevol dubte o 

proposta de millora perquè entre totes i tots puguem continuar millorant la nostra  actuació en aquests 

moments tan complexos. 

 

València, 22 de març de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miguel Soler Gracia 

Secretari Autonòmic d'Educació i Formació Professional 
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