Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional

INSTRUCCIONS DE 30 D’AGOST DE 2019, DEL
SECRETARI
AUTONÒMIC
D'EDUCACIÓ
I
FORMACIÓ
PROFESSIONAL,
SOBRE
EL
PROCEDIMENT QUE S'HA DE SEGUIR EN
L'ASSISTÈNCIA, SUPORT I ASSESSORAMENT
D'EQUIPS DIRECTIUS A FI DE GARANTIR EL
CORRECTE INICI DEL CURS 2019-2020 EN
CENTRES
DOCENTS
QUE
IMPARTEIXEN
ENSENYAMENTS NO UNIVERSITARIS.

INSTRUCCIONES DE 30 DE AGOSTO DE 2019, DEL
SECRETARIO AUTONÓMICO DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN
PROFESIONAL,
SOBRE
EL
PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LA ASISTENCIA,
APOYO Y ASESORAMIENTO DE EQUIPOS
DIRECTIVOS CON EL FIN DE GARANTIZAR EL
CORRECTO INICIO DEL CURSO 2019-2020 EN
CENTROS
DOCENTES
QUE
IMPARTEN
ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS.

La Resolució de 10 de juny de 2019, de la Direcció General
de Centres i Personal Docent per la qual es fixa el calendari
escolar del curs acadèmic 2019-2020 estableix, en el seu
apartat primer, que les activitats escolars s'iniciaran en
funció dels seus ensenyaments en les següents dates:

La Resolución de 10 de junio de 2019, de la Dirección
General de Centros y Personal Docente por la que se fija el
calendario escolar del curso académico 2019-2020
establece, en su apartado primero, que las actividades
escolares se iniciarán en función de sus enseñanzas en las
siguientes fechas:









En Educació Infantil, Educació Primària,
Educació, Secundària Obligatòria, Batxillerat i
Formació Professional s'iniciaran el 9 de setembre
de 2019.
En Formació de Persones Adultes s'iniciaran el 17
de setembre de 2019.
En ensenyaments esportius i artístics de règim
especial s'iniciaran el 23 de setembre de 2019.
En ensenyaments d'idiomes s'iniciaran l’1
d'octubre de 2019.





En Educación Infantil, Educación Primaria,
Educación, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional se iniciarán el 9 de
septiembre de 2019.
En Formación de Personas Adultas se iniciarán el
17 de septiembre de 2019.
En enseñanzas deportivas y artísticas de régimen
especial se iniciarán el 23 de septiembre de 2019.
En enseñanzas de idiomas se iniciarán el 1 de
octubre de 2019.

Les Resolucions de 5 de juliol de 2019, del secretari
autonòmic d'Educació i Formació Professional, per les
quals s'aproven les instruccions per a l'organització i
funcionament dels centres que imparteixen Educació
Infantil de segon cicle, Educació Primària, Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat durant el curs 20192020 estableixen, en els seus apartats 12.1 i 11,1,
respectivament, que:

Las Resoluciones de 5 de julio de 2019, del secretario
autonómico de Educación y Formación Profesional, por las
que se aprueban las instrucciones para la organización y
funcionamiento de los centros que imparten Educación
Infantil de segundo ciclo, Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato durante el curso
2019-2020 establecen, en sus apartados 12.1 y 11,1,
respectivamente, que:

«Durant els dies previs a la data d'inici de les activitats
escolars del curs 2019-2020, les direccions dels centres
educatius comunicaran a les inspeccions territorials
d'Educació les incidències i necessitats dels centres que
puguen dificultar que l'inici de curs es desenvolupe amb
normalitat, a aquest efecte que des de la inspecció es
puguen efectuar actuacions de suport i de supervisió.»

«Durante los días previos a la fecha de inicio de las
actividades escolares del curso 2019-2020, las direcciones
de los centros educativos comunicarán a las inspecciones
territoriales de Educación las incidencias y necesidades de
los centros que puedan dificultar que el inicio de curso se
desarrolle con normalidad, al efecto que desde la
inspección se puedan efectuar actuaciones de apoyo y de
supervisión.»

D'acord amb això i a fi de facilitar l'inici del curs escolar
2019-2020, les direccions dels centres educatius i la
Inspecció d'educació actuaran d'acord amb les següents
instruccions.

De acuerdo con ello y con objeto de facilitar el inicio del
curso escolar 2019-2020, las direcciones de los centros
educativos y la Inspección de educación actuarán de
acuerdo con las siguientes instrucciones.

1. Les presents instruccions tenen com a objecte establir 1. Las presentes instrucciones tienen como objeto
l'operatiu que permeta conéixer les incidències i necessitats establecer el operativo que permita conocer las incidencias
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dels centres en qualsevol assumpte relacionat amb el seu y necesidades de los centros en cualquier asunto
funcionament i organització per al correcte inici de les relacionado con su funcionamiento y organización para el
activitats escolars del curs escolar 2019-2020.
correcto inicio de las actividades escolares del curso escolar
2019-2020.
2. Aquestes instruccions seran d’aplicació a tots els centres 2. Estas instrucciones serán de aplicación a todos los
docents sostinguts amb fons públics que impartisquen centros docentes sostenidos con fondos públicos que
ensenyaments no universitaris.
impartan enseñanzas no universitarias.
3. Entre els dies 4 i 6 setembre de 2019, les direccions dels
Centres Educatius d'educació infantil, educació primària,
educació secundària i formació professional comunicaran, a
través de la plataforma informática «Gestió d'Incidències»
del SAI (https://otrs.edu.gva.es/otrs/customer.pl), en la cua
«Incidències d’inici de curs», totes aquelles incidències que
impedisquen l'obertura del centre educatiu o el normal inici
de totes les seues activitats escolars.

3. Entre los días 4 y 6 septiembre de 2019, las direcciones
de los Centros Educativos de educación infantil, educación
primaria, educación secundaria y formación profesional
comunicarán, a través de la plataforma informática
«Gestión
de
Incidencias»
del
SAI
(https://otrs.edu.gva.es/otrs/customer.pl),
en
la
cola
«Incidencias de inicio de curso», todas aquellas incidencias
que impidan la apertura del centro educativo o el normal
inicio de todas sus actividades escolares.

Les direccions dels centres que imparteixen ensenyaments
de formació de persones adultes, ensenyaments esportius,
artístics i d'idiomes realitzaran aquesta comunicació entre el
dia 12 de setembre i el dia hàbil immediatament anterior a
l'inici de les seues respectives activitats escolars.

Las direcciones de los centros que imparten enseñanzas de
formación de personas adultas, enseñanzas deportivas,
artísticas y de idiomas realizarán dicha comunicación entre
el día 12 de septiembre y el día hábil inmediatamente
anterior al inicio de sus respectivas actividades escolares.

4. Les direccions dels centres educatius informaran les 4. Las direcciones de los centros educativos informarán las
possibles incidències relacionades amb:
posibles incidencias en relación con:
a) Mancança d'instal·lacions educatives provisionals
que impedeixen la ubicació de l'alumnat en els
espais que compta el centre.

a) Carencia de instalaciones educativas provisionales
que impiden la ubicación del alumnado en los
espacios que cuenta el centro.

b) Obres en execució dins del recinte escolar que
suposen un risc per a l'alumnat o impedeixen
l'accés a les aules.

b) Obras en ejecución dentro del recinto escolar que
suponen un riesgo para el alumnado o impiden el
acceso en las aulas.

c) Insuficiència de personal docent que impedeix
l'atenció de tot l’alumnat i impossibilita l’inici de
les classes.

c) Insuficiencia de personal docente que impide la
atención de todo el alumnado e imposibilita el
inicio de las clases.

En aquest cas no es tindrà en consideració
l'absència de personal docent per situacions
d'incapacitat laboral transitòria o llocs de treball
pendents de provisió l'adjudicació de la qual estiga
prevista abans de l'inici de les activitats escolars
dels diferents ensenyaments.

En este caso no se tendrá en consideración la
ausencia de personal docente por situaciones de
incapacidad laboral transitoria o puestos de trabajo
pendientes de provisión cuya adjudicación esté
prevista antes del inicio de las actividades
escolares de las diferentes enseñanzas.

5. La inspectora o inspector cap territorial i les inspectores i
inspectors coordinadors de circumscripció realitzaran el
seguiment de les incidències registrades per les direccions
dels centres a través de la mateixa plataforma informàtica.
Així mateix, la inspectora o inspector cap territorial i les
inspectores i inspectors coordinadors de circumscripció

5. La inspectora o inspector jefe territorial y las inspectoras
e inspectores coordinadores de circunscripción realizarán el
seguimiento de las incidencias registradas por las
direcciones de los centros a través de la misma plataforma
informática. Así mismo, la inspectora o inspector jefe
territorial y las inspectoras e inspectores coordinadores de
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comunicaran a la inspectora o inspector de zona les circunscripción comunicarán a la inspectora o inspector de
incidències que pogueren impedir l'inici de curs.
zona las incidencias que pudieran impedir el inicio de
curso.
6. En aquest cas, la inspectora o inspector de zona
comprovarà si el centre reuneix les condicions per a iniciar
el curs amb normalitat i informarà i assessorarà la direcció
del centre en quant al procediment a seguir.

6. En este caso, la inspectora o inspector de zona
comprobará si el centro reúne las condiciones para iniciar el
curso con normalidad y informará y asesorará a la dirección
del centro en cuanto al procedimiento a seguir.

7. En el cas d'haver constatat incidències que dificulten
l'inici de curs, la inspectora o inspector cap territorial i les
inspectores i inspectors coordinadors de circumscripció
procediran a introduir en la mateixa plataforma la
informació o dades corresponents relatives a les possibles
incidències.

7. En el caso de haber constatado incidencias que dificulten
el inicio de curso, la inspectora o inspector jefe territorial y
las inspectoras e inspectores coordinadores de
circunscripción procederán a introducir en la misma
plataforma la información o datos correspondientes
relativos a las posibles incidencias.

8. En aquells centres que necessiten suport i supervisió per
haver-se detectat incidències, la Inspecció d'Educació podrà
personar-se amb la finalitat d'ajudar els equips directius en
el començament del curs.

8. En aquellos centros que necesiten apoyo y supervisión
por haberse detectado incidencias, la Inspección de
Educación podrá personarse con el fin de ayudar a los
equipos directivos en el comienzo del curso.

Transcorregut el primer dia d'inici de curs, la Inspecció Transcurrido el primer día de inicio de curso, la Inspección
d'Educació realitzarà el seguiment d'aquells centres que van de Educación realizará el seguimiento de aquellos centros
presentar incidències el dia anterior.
que presentaron incidencias el día anterior.
9. La Inspecció General d'Educació informarà el Secretari
Autonòmic d'Educació i Formació Professional les
incidències d'inici de curs detectades en les tres províncies
fins a dos dies hàbils després de la data d'inici de curs dels
diferents ensenyaments.

9. La Inspección General de Educación informará al
Secretario Autonómico de Educación y Formación
Profesional las incidencias de inicio de curso detectadas en
las tres provincias hasta dos días hábiles después de la
fecha de inicio de curso de las diferentes enseñanzas.

Secretari Autonòmic d’Educació i Formació Professional

Firmat per Miguel Soler Gracia el
30/08/2019 10:22:37
Càrrec: Secretari Autonòmic d'Educació i
Formació Professional

Miguel Soler i Gracia
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