SECRETARIA AUTONÒMICA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

RESOLUCIÓ DEL SECRETARI AUTONÒMIC D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL PER LA QUAL ES DONEN INSTRUCCIONS PER ALS
CENTRES DOCENTS D’ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS SOSTINGUTS
AMB FONS PÚBLICS, EN RELACIÓ AMB LA INCORPORACIÓ ALS CENTRES
D’ALUMNAT QUE CURSE ESTUDIS DE GRAU O DE MÀSTER EN
UNIVERSITATS PÚBLIQUES O PRIVADES O D’ALTRES ESTUDIS D’FP QUE
INCLOUEN PRÀCTIQUES FORMATIVES O MÒDULS D’FCT (FORMACIÓ EN
CENTRES DE TREBALL).

Determinats plans d’estudis de Grau o de Màster en universitats públiques o
privades, i d’altres estudis d’FP, inclouen pràctiques formatives o mòduls de
Formació en Centres de Treball (FCT) que es desenvolupen en centres educatius,
sent aquestes pràctiques necessàries per a la consecució dels objectius fixats per a
aquests estudis.
La situació excepcional derivada de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ha
provocat que, per tal d’oferir un entorn escolar segur a l’alumnat i al personal dels
centres educatius, s’hagen establit una sèrie de mesures de protecció i de prevenció
en els centres educatius, mesures que en cap cas han d’impossibilitar la realització
d’aquestes pràctiques formatives.
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, han elaborat, de manera conjunta, un “Protocol de protecció i
prevenció enfront de la transmissió i el contagi del SARS-CoV-2 per a centres
educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2020-2021”.
A més, per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, s’ha elaborat un “Pla
de contingència i continuïtat en el treball durant les fases de nova normalitat dels
centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport”,
que després ha estat concretat per cada centre docent atenent a les seues
condicions particulars.
En els documents anteriors s’inclou informació específica pel que fa a la participació
i a les interaccions amb persones externes a l’organització del centre educatiu.
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Les resolucions del secretari autonòmic d’Educació i Formació Professional per les
quals s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres
que imparteixen Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària, i, Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 2020-2021, inclouen un apartat en
relació amb els centres de pràctiques en el qual s’especifica que la participació
d’aquest alumnat de pràctiques als centres es realitzarà aplicant les mesures de
prevenció, higiene i protecció de la salut contra la Covid-19, establides conjuntament
per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria d’Educació,
Cultura i Esport, d’aplicació als centres educatius durant el curs 2020-2021.
Així doncs, i per tal de garantir una adequada incorporació als centres educatius
d’alumnat que curse estudis de Grau o de Màster en universitats públiques o
privades, o d’altres estudis d’FP que inclouen pràctiques formatives o mòduls de
Formació en Centres de Treball (FCT), en centres educatius, i una realització del
treball derivat d’aquesta incorporació d’una manera segura, es dicten les següents
INSTRUCCIONS:
1. L'alumnat en pràctiques seguirà les mateixes mesures de seguretat i higiene que
el professorat del centre al qual se li adscriga i haurà de respectar les normes de
prevenció i el pla de contingència del centre.
2. En la mesura que siga possible, s'assignarà un alumne/a en pràctiques per
tutor/a.
3. L'alumnat en pràctiques romandrà sempre amb el/la tutor/a al qual se li assigne,
no tenint cap contacte amb altre professorat del centre ni amb alumnat del centre de
grups no atesos pel seu tutor o tutora.
4. Amb caràcter general es proposarà que aquest alumnat intervinga en els grups
d’alumnat que tinguen una ràtio més baixa.
5. Per indicació de les autoritats sanitàries, cada centre amb alumnat d’aquestes
característiques haurà d’establir un registre que reculla l'activitat d'aquest alumnat
(on han estat, amb qui, quan), per tal de garantir la traçabilitat en cas de ser
necessari.
València 2 d’octubre de 2020
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