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Benvolguda directora, benvolgut director,
En primer lloc, volem agrair-vos novament l’esforç ingent que, tant els equips directius com
el professorat, heu fet per a poder mantindre l’atenció educativa més adequada en una situació
tan complexa com la que ha provocat la pandèmia de Covid-19. Ha sigut un repte sense
precedents adaptar, de la nit al dia, l’educació presencial i convertir-la en una educació a
distància. Han sigut uns mesos d’extrema complexitat en els quals, gràcies al vostre
compromís i dedicació, heu aconseguit que la majoria de l’alumnat no perdera el contacte
amb el professorat i amb el seu procés d’aprenentatge.
L’inici del curs pròxim també suposa un gran repte per al conjunt de la comunitat educativa.
Un repte per a donar resposta a la necessitat des del punt de vista de la salut pública de
continuar aplicant mesures de prevenció i control de la Covid-19, per a disposar de centres
escolars saludables i segurs i alhora atényer els objectius educatius i de sociabilitat que
afavorisquen el desenvolupament del conjunt de l’alumnat i que garantisquen l’equitat.
D’altra banda, és bastant evident en el conjunt de les etapes educatives que l’ensenyament a
distància mai pot ser equivalent a l’ensenyament presencial, especialment per a l’alumnat dels
primers cursos de l’Educació Secundària Obligatòria i per a l’alumnat amb més dificultats
d’aprenentatge.
El Reial decret llei 21/2020 estableix que, en l’actualitat, la distància mínima interpersonal és
d’1,5 m i les indicacions del Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública assenyalen que en els casos en els quals calga prioritzar l’assistència d’una part de
l’alumnat s’haurà de mantindre la màxima presencialitat possible de l’alumnat menor de 14
anys.
Partint d’aquestes consideracions, hem estat treballant en diferents propostes per als grups
d’Educació Secundària Obligatòria, de Batxillerat, de cicles formatius, de Formació de
Persones Adultes, d’escoles oficials d’idiomes, de conservatoris i d’escoles de Música i
Dansa. L’organització del curs 2020-2021 comptarà amb les premisses següents per a
aconseguir que els centres siguen espais el més segurs i saludables possibles:


La formació per a tot l’alumnat serà presencial.



Els centres que no puguen garantir la presencialitat de tots els grups cada dia
mantenint la distància mínima interpersonal d’1,5 m hauran de garantir, com a mínim,
la presència diària de tot l’alumnat de 1r d’ESO, Formació Professional Bàsica, PAC,
PMAR i PR4.



Assistència en dies alterns de l’alumnat d’aquells grups que superen el nombre màxim
per aula, determinat pel requisit de mantindre la distància interpersonal d’1,5 metres,
una vegada vista l’organització dels espais i les disponibilitats del professorat, després
de reorganitzar els grups per al curs 2020-2021.



Els centres utilitzaran les aules/espais més grans per a situar-hi els grups de 1r d’ESO i
ajustaran el nombre màxim d’alumnat que cap en cada grup. Per a facilitar aquests
càlculs s’hi adjunten alguns plànols amb diferents tipologies d’aules i la capacitat
d’aquestes.
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Atés que tots els grups que vagen a assistir en dies alterns tindran un nombre reduït
d’alumnat, les hores assignades per a desdoblar grups, reforços, i les hores addicionals
previstes en el Pla d’actuació per a la millora (PAM) s’utilitzaran per a la reducció de la ràtio
en els grups de 1r d’ESO que siga necessària i per a poder incorporar altres grups d’alumnat
(especialment de 2n d’ESO) a l’activitat presencial diària.
L’horari del professorat es configurarà amb les mateixes característiques que tots els anys,
cuidant especialment les hores de coordinació de l’equip docent que imparteix classe a un
mateix grup d’alumnat. L’alumnat que hi haja d’assistir en dies alterns acudirà presencialment
al centre els dilluns, els dimecres i els divendres d’una setmana i els dimarts i els dijous de la
setmana següent, i al revés. El professorat d’aquests grups haurà de planificar el seu treball de
manera que es desenvolupen presencialment amb l’alumnat les tasques que requerisquen una
activitat presencial i li marque les activitats que ha de realitzar el dia que no assistirà al centre.
Una vegada més, us agraïm la vostra col·laboració i professionalitat que, sens dubte, ha sigut
un dels pilars fonamentals per a poder mantindre la qualitat del nostre sistema educatiu i
també serà, n’estem convençuts, la clau per a l’organització i el desenvolupament del curs
2020-2021. Aquest esforç col·lectiu de la comunitat educativa serà clau per a recuperar, al
màxim possible i malgrat la pandèmia, un servei tan essencial com és l’educació pública. El
nostre alumnat i el conjunt de la societat ens necessiten.
Moltes gràcies.

Firmado por Miguel Soler Gracia el
26/06/2020 13:18:48
Cargo: Secretari Autonòmic d'Educació i
Formació Professional

CSV:ZS2Q89DM-28IRBYX1-ZRQVUQ3G

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=ZS2Q89DM-28IRBYX1-ZRQVUQ3G

