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Av. de Campanar, 32
46015 - València
Tlf: 961970114

Estimada directora, estimat director,
En primer lloc, volem agrair-vos l'esforç ingent que, tant les entitats titulars, com els equips
directius i 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 la Covid-19.
La millora de la situació de la pandèmia ocasionada per la Covid-19 ha donat lloc a un canvi
important en les directrius establertes per les autoritats sanitàries. Malgrat això, durant el pròxim
curs 2021-2022, caldrà continuar aplicant determinades mesures de prevenció i control per a
continuar disposant de centres escolars saludables i segurs i, al mateix temps, aconseguir els
objectius educatius i de sociabilitat que afavorisquen el desenvolupament del conjunt de
l'alumnat i garantisquen l'equitat.
L’objectiu plantejat per al pròxim curs és aconseguir la presencialitat total de l’alumnat en tots els
nivells i etapes educatives.
En aquest sentit, les indicacions del Ministeri de Sanitat i de la Conselleria de Sanitat Universal i
Salut Pública, insisteixen en el manteniment de la distància interpersonal d’almenys 1,2 metres
precisament amb la finalitat de garantir aquesta presencialitat.
Partint d’aquestes consideracions, en tots els centres que imparteixen ensenyaments d’Educació
Secundària Obligatòria, de Batxillerat, de cicles formatius, de Formació de Persones Adultes, i de
règim especial (ensenyaments esportius, d’idiomes i artístics), l’organització del curs 2021-2022,
s’haurà d’adequar als següents criteris:
• L’atenció educativa per a tot l’alumnat serà presencial total, sense cap tipus d’alternança.
• Els centres hauran de garantir la presencialitat de tots els grups de la totalitat de l’alumnat del
centre, mantenint la distància mínima interpersonal d’almenys 1,2 metres, la qual cosa equival a 1,44
m² per alumna o alumne.
• Els centres utilitzaran totes les aules i espais de què disposen a l’efecte de garantir l’acompliment
dels dos criteris anteriors, tenint en compte que, amb caràcter general, els centres hi disposen dels
espais adequats.
• Per això, la direcció del centre, en col·laboració amb l’equip docent, organitzarà les aules/espais
més grans per a situar-hi els grups amb major nombre d’alumnat.
• Es procurarà, amb caràcter general, l’organització de l’alumnat en aula/grup i s’evitaran les
organitzacions d’aula/matèria.
• A més, els centres que, aplicant els criteris anteriors, no puguen garantir la presencialitat de la
totalitat de l’alumnat en un mateix torn o franja horària, hauran de contemplar la possibilitat
d’organitzar determinats ensenyaments, nivells o grups en horari vespertí. Aquesta nova situació
s’haurà de traslladar a les famílies en el termini més breu possible.
La Inspecció d’Educació assessorarà els centres en l’adequada aplicació dels criteris organitzatius
definits en aquesta carta i, si escau, supervisarà la seua aplicació.
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 2021-2022.
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Aquest esforç col·lectiu de la comunitat educativa serà clau per al manteniment, malgrat la pandèmia,
d’un servei tan essencial com és l’educació.
El nostre alumnat i el conjunt de la societat ens necessiten.
Moltes gràcies.
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