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Almussafes, 17 de setembre de 2020 

 

Benvolgudes famílies, 

Abans que res esperem que estigueu bé. El motiu d’aquest correu és que alguns esteu 
comunicant retards dels vostres fills i filles a primeres hores del matí ocasionats en molts casos 
pel retràs del transport que vos ofereix l’AMPA del centre. Davant d’açò he de puntualitzar-vos 
algunes qüestions: 

1. Conforme es va publicar al nostre Pla de Contingència de Centre (PCC) el darrer 27 
d’agost, tenim dues entrades diferenciades en espais i horari per als vora 700 alumnes 
que enguany tenim matriculats. Cada nivell te un horari d’entrada i porta d’accés. 

2. El dimecres 9 de setembre ens reunirem la representant de l’AMPA, Policia Local i equip 
directiu per a tractar la qüestió de les entrades perquè no es tenia temps d’entrar en 5 
minuts de diferència (7:40-7:45/7:50-7:55) i es demanava tindre més temps (10’). 

3. El divendres de vesprada es convocà un claustre i consell escolar extraordinari per a 
buscar una solució que inevitablement implica pèrdua d’horari lectiu, encara que no 
està reglat per les autoritats en matèria d’educació: implica conjugar horari lectiu amb 
horari laboral, i una pèrdua d’horari lectiu en la qual la direcció del centre no es 
competent. Podríem dir que és uns circumstància “alegal”.  
 
 Plantejades totes les opcions, resultava complexe donar una resposta, en la qual 
continuem treballant, per el que tant al claustre com consell escolar (on estan tots els 
sectors de la comunitat educativa representats) decidirem flexibilitzar l’entrada 
marcada al nostre PCC a les 7:55 hores temporalment, en el temps merament necessari 
i que fora imprescindible, sense marcar una hora límit. 

4. En principi, quedarem en fer una altra ronda de reunions per a aquesta setmana, que 
s’han posposat a l’espera de les mesures que s’han adoptat per part de la policia local 
d’ Almussafes i de l’AMPA per a cenyir-se al nostre PCC, i del qual passarem auditoria en 
breu. 

Per aquest motiu, vull recalcar que el transport d’autobús que s’ofereix als empadronats a 
Almussafes i que estan escolaritzats al centre, no és un transport oficial de la Conselleria 
d’Educació, per la qual cosa, no pot condicionar la marxa del centre, ni la seua normativa 
particular, ni en la situació en la que estem, l’aplicació del nostre PCC. 

Les instrucció que s’ha donat al professorat és que quan es passe llista pel matí es fique retràs o 
falta segons corresponga a tot l’alumnat que en eixe moment no estiga a l’aula: nosaltres no 
sabem si un retràs és pel bus o per altres circumstàncies, i durant l’horari lectiu som els custodis 
dels menors, per la qual cosa hem de deixar constància del retràs o falta d’un menor durant la 
nostra classe. Estem parlant de molts alumnes acollits a aquest transport i és difícil discernir 
entre cada cas. 
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Dit açò, l’equip directiu i tutors/es, dintre de la seua coordinació i competència, sí que tindrà en 
compte aquestes circumstàncies particulars de cadascú, i no es comunicaran al departament de 
serveis socials o a la direcció general de protecció del menor aquestes circumstàncies, sempre 
que siguen contrastades pel propi equip directiu. Tampoc es tindrà en compte a efectes 
disciplinaris o acadèmics, en aquest casos. 

Anirem ajustant-tot i esperarem que tot és solucione. Atentament, 

DIRECTOR 

 

 

 

Francesc Bastidas 
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