SECRETARIA AUTONÒMICA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Estimada Directora / Estimat Director:

Davant l'imminent inici del curs escolar i la complexitat que suposa la posada en marxa de
diferents mesures extraordinàries orientades a obtenir les millors condicions possibles per a la
reincorporació a les aules minimitzant el risc de contagi i extensió de la Covid-19, des de la
Conselleria Educació, Cultura i Esport s'ofereix la possibilitat que cada centre educatiu, puga
establir l'organització de l'inici de curs que considere més adequada a les característiques de
l'ensenyament impartit i del seu alumnat.
Si bé es manté el calendari escolar per al curs 2020-2021 establit en la Resolució de 29 de
maig de 2020, de la Direcció General de Centres Docents, i l'inici de les activitats escolars el
pròxim 7 de setembre, l'equip directiu del centre podrà adoptar les mesures organitzatives que
considere convenients per a facilitar que l'entrada de l'alumnat es desenvolupe sense
incidències.
Així, en funció de l'autonomia de gestió del centre i de les seues pròpies circumstàncies, per a
l'inici de curs 2020-2021, es podrà flexibilitzar:
- Dates i manera d'incorporació de l'alumnat a les aules, per grups o etapes educatives, si es
considera convenient, de manera que es determine els grups que començaran el dia 7 de
setembre i progressivament la resta de dies de la setmana, de forma que divendres dia 11 de
setembre estiga incorporat tot l’alumnat al centre.
- Funcionament dels serveis complementaris de transport i menjador d’acord amb el calendari
anterior.
Una vegada establert el calendari d’incorporació de l’alumnat al centre es comunicarà a les
famílies abans de divendres dia 4 de setembre.
Des de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport volem expressar el reconeixement a tot
l'esforç que la comunitat educativa ha dedicat i continua dedicant, perquè l'alumnat de la
Comunitat Valenciana s'incorpore a les aules i continue assistint al llarg del curs en les millors
circumstàncies possibles dins de la situació excepcional en què ens trobem.
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