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Estimada directora, estimat director,

En primer lloc, volem agrair-vos 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 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 establides 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.
El Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública continuen assenyalant
l'organització dels grups de convivència estable (GCE) com l'opció, per a l'alumnat de menor edat,
que millor pot garantir la traçabilitat i la gestió dels casos de contagis que es puguen produir i,
que al mateix temps, permet que les xiquetes i els xiquets d'aquestes edats puguen socialitzar i
jugar entre ells, ja que és impossible que a aquestes edats intentem que es troben en el centre
mantenint tot el temps la distància social d’almenys 1,2 metres.
Partint d’aquestes consideracions, en tots els centres que imparteixen ensenyaments d’Educació
Infantil i d’Educació Primària, l’organització del curs 2021-2022 s’haurà d’adequar als següents
criteris:
1. Tots els grups d'Educació Infantil i d’Educació Primària es configuraran com a grups de
convivència estable, amb la ràtio establida per la normativa vigent en la Comunitat Valenciana.
2. La situació actual de la pandèmia, junt amb el fet que tot el personal docent i no docent dels
centres educatius ja estarà vacunat abans de l’inici del pròxim curs, permetrà que tant el professorat
especialista com el personal de suport a la inclusió, puga intervindre presencialment en els GCE,
mantenint les mesures de prevenció i higiene establides per l’autoritat sanitària i mantenint la
distància interpersonal d’1,2 metres amb l’alumnat. En aquest cas ja no caldrà que l’alumnat siga
acompanyat, en tot moment, pel seu tutor o tutora.
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.
En els pròxims dies, la Direcció General de Personal Docent, comunicarà a tots els centres el
professorat que tindrà assignat per al pròxim curs 2021-2022, en aplicació de l’Ordre 12/2013, de 14
de març, més el professorat addicional que us corresponga per al desenvolupament del Pla
d’Actuació per a la Millora (PAM), així com el professorat addicional necessari per a garantir el bon
funcionament dels centres durant el curs 2021-2022, d’acord amb l’actual situació.
A partir de l’esmentada comunicació, i d’acord amb les instruccions que se us remetran des de la
Direcció General de Personal Docent, haureu de proposar les especialitats que considereu
adequades per als llocs corresponents a la dotació de professorat addicional indicada anteriorment,
per tal d’atendre totes les necessitats de l’alumnat del vostre centre durant el curs 2021-2022.
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En relació amb el servei de menjador escolar, partint de l’experiència del curs passat i tenint en
compte que aquest curs tots els grups podran organitzar-se com a GCE, s’haurà d’analitzar la millor
forma d’organitzar-ho i comunicar el nombre de personal monitor que es necessite, d’acord amb les
instruccions que rebreu pròximament a aquest respecte.
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.
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 pública.
El nostre alumnat i el conjunt de la societat ens necessiten.
Moltes gràcies.
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