
SECRETARIA AUTONÒMICA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ
PROFESSIONAL

Av. de Campanar, 32
46015 VALÈNCIA

Estimat director / estimada directora: 

En  relació  amb  la  possibilitat  que  en  els  centres  docents  públics  es  reben  escrits  de
representants de les famílies de l'alumnat mitjançant els quals sol·liciten que la persona directora
acredite que el centre compleix amb les normes de seguretat i sanitàries establides per les autoritats
competents en matèria de salut pública, o bé que acredite l'adequada elaboració i implementació
dels protocols davant la Covid-19, i que mentrestant no escolaritzaran als seus fills i filles en el
centre, cal assenyalar el següent: 

A fi de regular l'activitat educativa en els centres docents de la Comunitat Valenciana s'han
establit  per  als  diversos  centres  i  etapes  Instruccions  de  la  secretària  autonòmica  d'Educació  i
Formació Professional per a l'organització i funcionament de cada tipus de centre en el curs 2020-
2021. 

A més,  la  Conselleria  de  Sanitat  Universal  i  Salut  Pública  i  la  Conselleria  d'Educació,
Cultura i Esport han establit el Protocol de Protecció i Prevenció enfront de la transmissió i contagi
del SARS-CoV2 per a centres educatius que impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs
2020-21. I, com a document que desenvolupa aquest protocol s'ha publicat la guia per a la gestió de
casos Covid-19 en centres  educatius  d'ensenyaments  no universitaris  durant  el  curs 2020-2021,
documents als quals es pot accedir per a la seua lectura o descàrrega a través del següent enllaç:

http://www.ceice.gva.es/va/covid-19.

D'altra banda, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport va aprovar el document marc del
Pla de Contingència i continuïtat en el treball durant la nova normalitat dels centres docents públics
dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Cal destacar que en la seua elaboració
s'ha tingut en compte la Guia Tècnica per a l'elaboració del Pla de Contingència i Continuïtat del
Treball durant la Covid-19, elaborada pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals i aprovada per la
Comissió Sectorial de Seguretat i Salut en el treball de l'àmbit de justícia, administració pública i
docent. 

Aquest  pla,  una  vegada  aprovat,  ha  sigut  concretat  en  cadascun  dels  centres  educatius,
adaptant-ho a les seues característiques específiques i a les activitats que es realitzen en cadascun
d'ells.  En aquest  sentit,  convé destacar  que,  per  a  una  major  eficàcia  d'aquest,  s'ha  posat  a  la
disposició dels centres educatius un servei format per personal tècnic per a l'assessorament i suport
en l'elaboració dels plans de contingència, així com per a la supervisió d'aquests.
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L'objectiu fonamental davant la volta de l'alumnat en els centres educatius és crear entorns
escolars saludables i assegurances en el context de la pandèmia per Covid-19, a través de l'aplicació
de  mesures  de  promoció  de  la  salut,  protecció  i  prevenció  adaptades  a  les  diferents  etapes
educatives.

En relació amb això, la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport també ha habilitat l'espai
web  "Aula  Segura" en  el  qual  s'inclou  un  apartat  de  preguntes  freqüents  relacionades  amb  la
incorporació de l'alumnat en els centres i sobre com s'estan organitzant aquests per a establir espais
el més segurs possible.

Per part seua, la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha procedit a la contracció
d'un equip de persones que, a través del telèfon 900300555, donaran resposta als dubtes plantejats
per la comunitat educativa en relació amb la gestió de la crisi sanitària quant a temes d'educació.

A més,  per  a  facilitar  la  ràpida  actuació  davant  les  situacions  detectades,  les  autoritats
sanitàries han habilitat unes adreces de correu electrònic i uns telèfons mòbils específics en els
centres de salut pública perquè els responsables Covid-19 en els centres educatius es comuniquen
amb  els  centres  de  salut  pública  per  a  determinar  els  contactes  estrets  dels  casos  confirmats
amb PCR positiva i així procedir a l'establiment de les mesures d'aïllament que corresponguen tant
per a l'alumnat com per al personal del centre. 

Finalment, ha de destacar-se que d'acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans,
un  text  internacional  ratificat  per  Espanya  que  serveix  com  a  criteri  interpretatiu  dels  drets
fonamentals de la Constitució, «la instrucció elemental serà obligatòria» (article 26.1) i la mateixa
Constitució, en el seu article 27.4, estableix que «l'ensenyament bàsic és obligatòria i gratuïta». 

En el  mateix sentit   la Sentència 133/2010 del Tribunal Constitucional ha subratllat  que
l'educació dels ciutadans en l'estat democràtic no és patrimoni exclusiu de l'entorn familiar i que la
llibertat d'ensenyament reconegut en la Constitució no possibilita el fet prescindir de l'escolarització
obligatòria per a l’ensenyament bàsic, establerta en l’article 4.2 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’Educació.

No obstant això tot l'exposat anteriorment, en el cas que en el centre que vosté dirigeix es
reba qualsevol escrit de representants de les famílies de l'alumnat mitjançant el qual sol·liciten que
la  persona  directora  acredite  que  el  centre  compleix  amb  les  normes  de  seguretat  i  sanitàries
establides per les autoritats competents en matèria de salut pública, o bé que acredite l'adequada
elaboració i implementació dels protocols davant la Covid-19,  la direcció del centre traslladarà
aquest  escrit  a  la  Direcció  Territorial  d'Educació  corresponent  des  d'on  es  donarà  resposta  a
l'esmentada sol·licitud.
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En aquest  sentit  la  direcció del  centre  no es  pronunciarà  per  escrit  sobre  aquest  tema i
simplement comunicarà a les persones autores d'aquests escrits que el centre compleix amb el que
s'estableix per les autoritats educatives i sanitàries en relació amb l'elaboració i implementació dels
protocols davant la Covid-19, que ha elaborat un Pla de Contingència per a la situació actual que ha
sigut posat en coneixement dels diferents sectors de la comunitat educativa i que s'ha donat trasllat
dels mateixos a la Direcció Territorial d'Educació corresponent. 

Finalment,  li  comunique que la  resposta de la Direcció Territorial  d'Educació als  escrits
presentats pels representants de les famílies de l'alumnat, serà comunicada a la direcció del centre
públic corresponent per al seu trasllat a les persones autores d'aquests escrits.
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