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Benvolguda directora / Benvolgut director:

Una vegada més, ens posem en contacte amb tots vosaltres i amb totes vosaltres
per tal de demanar la vostra col·laboració davant la previsible imminent entrada en
vigor en la totalitat del territori valencià de l'anomenada fase 2 del procés de
desescalada.
Si fem un poc d'història, recordareu que l'Ordre del Ministeri de Sanitat 399/2020, de
9 de maig, regulava les condicions per a la reobertura dels centres educatius ubicats
en zones que estigueren en la fase 1. Posteriorment, es publicava la Resolució d’11
de maig de la consellera de Sanitat i Salut Pública de la Generalitat Valenciana per la
qual s'autoritzava l'obertura dels centres educatius per a la seua desinfecció,
condicionament i per a la realització de determinades funcions administratives i de
coordinació.
En aquest mateix sentit, el 13 de maig de 2020, apareixia la Resolució de la
Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, en la qual es dictaven
instruccions per a la prestació de serveis administratius i de coordinació en els
centres educatius. L'apartat seté d'aquest document recollia que la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport elaboraria, amb la participació dels representants del
professorat, dels comités de seguretat i salut i l'assessorament del Servei de
Prevenció de Riscos Laborals amb el personal propi (INVASSAT), els plans de
contingència necessaris per a les següents fases definides pel Govern central dins
del Pla per a la Transició cap a una Nova Normalitat.
Tenint en compte els antecedents comentats, s'ha aprovat el Pla de Contingència i
Continuïtat en el Treball durant les Fases de Desescalada i Transició cap a una
Nova Normalitat dels Centres Docents Públics Dependents de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Esport, que s'adjunta.
D'altra banda, us volem informar que s'acaba de publicar la Resolució de 26 de maig
de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional, per la qual es
dicten instruccions per a la fase 2 del Pla per a la Transició cap a una Nova
Normalitat, que estableix les actuacions que s'han de desenvolupar en els centres
educatius durant aquesta fase 2.
Resulta necessari en aquest moment, i amb anterioritat al desenvolupament de les
actuacions que es planifiquen per a la fase 2, que els centres elaboreu els vostres
propis plans de contingència, adaptats a les vostres característiques específiques.
Aquest document s'ha d'actualitzar d'acord amb les activitats que es realitzen en
cada fase. Us demanem que tingueu preparats aquests plans per al pròxim 2 de
juny.
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Per a facilitar i agilitar l'elaboració i remissió dels plans de contingència específics
per part dels centres públics de titularitat de la Generalitat Valenciana s'ha establit un
formulari online a través de l'aplicació “LimeSurvey” al qual podreu accedir
mitjançant l'enllaç que serà remés al correu electrònic oficial del centre. La realització
d'aquest formulari permetrà generar un document en format pdf que constituirà el Pla
de contingència del centre.
En aquesta tasca, comptareu amb el suport i seguiment de la vostra direcció
territorial i específicament del vostre inspector o inspectora de zona.
A més, podreu disposar de l'assessorament del Servei de Prevenció de Riscos
Laborals de personal propi de la Generalitat a través del següent personal tècnic:
Alacant: Mario Amat Puig 966 902468 amat_mar@gva.es
Castelló: Antonio García 964558310 garcia_antmac@gva.es
València: Juani Sánchez Cames 963 424457 sanchez_juapie@gva.es
En l'enllaç http://www.ceice.gva.es/va/web/rrhh-educacion, estaran a la vostra disposició els
plans de contingència d'alguns centres que han avançat la seua elaboració i que
podreu utilitzar de referència per a l'adaptació del pla general al vostre centre.
Aprofitem aquest escrit per reiterar el nostre agraïment per la predisposició que
mostreu i per la vostra col·laboració en la superació dels nous reptes derivats de
l'evolució de la pandèmia que hem d'afrontar junts per poder seguir oferint una
educació de qualitat a la societat valenciana.
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