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Benvolguda Directora/ Benvolgut Director:

Novament, ens veiem obligats a posar-nos en contacte amb vosaltres per a comunicar-vos
algunes puntualitzacions  respecte  a la  comunicació efectuada el  passat  dia  13 de març,  a
conseqüència de l'evolució de l'expansió del COVID-19, de les indicacions de la Conselleria
de  Sanitat  Universal  i  Salut  Pública,  de  suspendre  temporalment  l'activitat  educativa
presencial  en  tots  els  centres  educatius  valencians  sostinguts  amb  fons  públics  que
imparteixen ensenyaments no universitaris, i de l'entrada en vigor del Reial Decret 463/2020,
de 14 de març,  pel  qual  es declara l'estat  d'alarma per  a la  gestió  de la  situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE 14/03/2020).

Aquest cap de setmana, després de la publicació del Reial Decret pel qual es declara l'estat
d'alarma, han circulat a través de les xarxes socials comentaris i comunicats en els quals es
parlava directament que els centres haurien d'estar tancats. Aqueixa és una interpretació del
Reial Decret que no s'ajusta al que s'estableix en aquest.

L'article 9 del Reial Decret diu el següent:

Article 9. Mesures de contenció en l'àmbit educatiu i de la formació.
1. Se suspén l'activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, cicles, graus, cursos i
nivells d'ensenyament contemplats en l'article 3 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d'Educació, inclòs l'ensenyament universitari, així com qualssevol altres activitats educatives
o de formació impartides en altres centres públics o privats.
2.  Durant el  període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través de les
modalitats a distància i «on line», sempre que resulte possible.

És a dir, el Reial Decret diu el mateix que ja s'indicava en la Resolució de 13 de març de
2020, de la Secretària Autonòmica d'Educació i Formació Professional. Per això, fins que no
s'indique el  contrari  per part  de les autoritats sanitàries,  els  centres educatius han de
romandre oberts. Els establiments que han de tancar s'indiquen expressament en el citat Reial
Decret. Ressaltem això de les autoritats sanitàries perquè cap altra institució té la potestat de
determinar el tancament d'un centre educatiu.

Durant el dia de hui dilluns 16 de març els centres han estat treballant per a determinar els
procediments  que  s'utilitzaran  per  a  desenvolupar  els  diferents  aspectes  contemplats  en
l'apartat 1 de la citada Resolució de 13 de març.

Davant  les  consultes  realitzades  per  les  direccions  d'alguns centres  s'estableix  que  aquest
horari d'obertura, excepte en aquells casos que les autoritats sanitàries indiquen expressament
altres instruccions, serà de 9 a 13 h, període en el qual també s'hauran de dur a terme les
activitats que desenvolupen les empreses de neteja. Durant aqueix horari hauran d'estar en el
centre exclusivament les persones que la direcció haja determinat, personal docent i personal
d'administració i serveis, que són necessàries per a garantir les tasques que s'han considerat
que requereixen aquesta presència, tal com s'indicava en la citada Resolució de 13 de març.
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En qualsevol cas, sempre haurà d'haver-hi una persona de l'equip directiu i, en el seu cas, un
membre del personal d'administració i serveis.

El  personal que no siga requerit  per la  direcció del  centre per a  la realització de tasques
concretes  derivades  de  la  planificació  de  la  programació  lectiva  durant  el  període  de  no
assistència en el centre de l'alumnat, desenvoluparà les tasques encomanades pel centre de
manera no presencial,  utilitzant totes les possibilitats oferides per les TICs, a partir de les
plataformes i mitjans oferits per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

Durant aquest període, la direcció del centre garantirà, en tot cas, la comunicació fluida amb
tot el personal que treballa en el centre.

Finalment  us  comuniquem  que  estem  preparant  unes  instruccions  prioritzant  l'ús  de
determinades plataformes en funció de les diferents etapes educatives que cursa l'alumnat dels
centres, que us arribarà al més prompte possible i que pretenem que us servisquen d'ajuda en
la conjuntura actual.

Heu  de  saber  que,  com  ja  us  indiquem  anteriorment,  les  persones  responsables  de  la
Conselleria  d'Educació,  Cultura  i  Esport,  estan  al  vostre  costat  per  a  donar-vos  el  suport
necessari en tot allò que us puga ser d'utilitat.

Rebeu una salutació molt cordial. 
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