DIRECCIÓ TERRITORIAL D'EDUCACIÓ,
C/ Gregorio Gea, 14 CULTURA I ESPORT 46009 VALÈNCIA
Benvolguda directora/Benvolgut director.
La situació provocada per l’emergència sanitària ha fet que les administracions centrals i
autonòmica hagen publicat el 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 i
les Resolucions de 13 de març de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i
formació Professional, per la qual s’estableixen instruccions d’organització i funcionament
en els centres educatius sostinguts amb fons públics afectats per les mesures de
suspensió temporal de l’activitat educativa presencial com a conseqüència de la situació i
evolució del Coronavirus (COVID-19), així com la Resolució de la Sotssecretaria
d’Educació, Cultura i Esport, per la qual s’apliquen les mesures excepcional acordades en
els centres de treball de l’administració de la Generalitat amb motiu del COVID-19. Per
això t’informe del següent sobre l’atenció i comunicació amb aquesta direcció territorial:
• La Direcció Territorial, en compliment de la normativa esmentada en el paràgraf anterior
romandrà oberta per garantir els serveis mínims.
• El Registre de sol·licituds o documentació es farà per via telemàtica o per correu postal,
l’enviament per correu electrònic, no es considera vàlid a efectes administratius.
• D’acord amb la disposició addicional tercera del RD 463/2020 se suspenen i interrompen
els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic definit en
la Llei 39/2015.
• La informació general es donarà sols per telèfon o correu electrònic. A principi de curs es
va remetre a eixe centre un document amb informació del correus i telèfons dels diferents
serveis i unitats de la direcció territorial.
• La resta d’informació sobre els procediments administratius de personal, beques, serveis
complementaris, títols... s’atendran sols per correu electrònic.
• El professorat, si fora possible, podrà enregistrar sol·licituds a la secretaria del centre,
que serà tramesa per correu ordinari a la direcció territorial.
• La inspecció d’educació de zona sols atendrà per telèfon o per correu electrònic.
Aquestes mesures seran transitòries i duraran el temps que siguen necessàries, i es
podran modificar en funció de l’evolució de les circumstàncies o de les necessitats
d’organització administrativa.
Agraïsc la teua comprensió i solidaritat, així com l’esforç i col·laboració de tot el
professorat i personal d’administració i serveis. Junts farem que tot acabe bé.
València, a la data de la signatura
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