INSPECCIÓ GENERAL D’EDUCACIÓ
Benvolgudes companyes i companys de la Inspecció d’Educació,
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 determina al seu article 9 la suspensió de 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 qualsevol altres activitats educatives o de formació impartides en altres centres
públics o privats.
També estableix que durant el període de suspensió es mantindran les activitats educatives a través
de les modalitats a distància i «on line», sempre que resulte possible.
La Resolució de 13 de març de 2020, d’aquesta Secretaria Autonòmica, va establir una sèrie de
mesures excepcionals en els centres educatius sostinguts amb fons públics amb l’objecte de preservar
el dret a l’educació. Entre aquestes mesures destaca la possibilitat d’impulsar la utilització de les
aplicacions informàtiques per a coordinar les activitats lectives i el seguiment dels aprenentatges de
l’alumnat durant la suspensió de les activitats lectives presencials.
La Resolució de la Sotssecretaria de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de data 15 de març de
2020, per la qual s'apliquen al seu àmbit les mesures excepcionals acordades en els centres de treball
de l'administració de la Generalitat amb motiu del Covid-19, especifica el personal que
desenvoluparà la seua tasca en la modalitat a distància en el seu domicili particular, sense perjuí de
què cada òrgan directiu determine altres criteris organitzatius que garantisquen el funcionament del
servei.
És per això que us recordem la importància de fer un acompanyament i suport als centres educatius
que estan organitzant la resposta educativa al seu alumnat d’acord a les seues característiques I
possibilitats, seguint les pautes que vaja establint la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació
Professional.
Us traslladem la necessitat d’estar en xarxa i disponibles a través de les eines corporatives de treball
(correu electrònic i telèfon corporatiu) per atendre les funcions que ens són pròpies i per poder rebre
les instruccions oportunes si fora el cas, atenent futurs esdeveniments.
Us facilitem enllaç web oficial de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport al qual hi podeu accedir
per obtindre la informació que anirà incorporant-se.
Web informatiu:

http://www.ceice.gva.es/va/covid-19
Des de la Inspecció General d’Educació us traslladem el nostre suport i calma en aquest difícil
moment.
Rebau una salutació ben cordial.
La inspectora general d’Educació
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