INSPECCIÓ GENERAL D’EDUCACIÓ

Avda. De Campanar, 32
46015 - València

COMUNICAT DE LA INSPECCIÓ GENERAL D’EDUCACIÓ
Benvolgudes companyes i companys,
Seguint instruccions de la Secretaria Autonòmica d'Educació i Formació Professional,
en relació a les actuacions de les inspectores i inspectors d'educació durant el període
que es mantinga vigent el Reial Decret 463/2020 i les seues consegüents mesures, es
comunica que:
1. La Resolució de la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, de 23 de
març de 2020, per la qual és complementen les Resolucions de 14 i de 17 de març de
2020, de mesures excepcionals a adoptar en els centres de treball dependents de
l'Administració de la Generalitat amb motiu del COVID-19, estableix en la disposició
primera i amb caràcter general, el percentatge de personal que prestarà serveis de
manera presencial a cada centre de treball. És per això que la persona titular de la
Direcció Territorial competent en matèria d'Educació prendrà les decisions que
afecten l'organització de les inspectores i inspectors en la seu.
2. La Inspecció General d'Educació ha instat que es desenvolupen totes les mesures
possibles i s’acceleren les planificades tendents al teletreball, així com l'ampliació del
bo de connectivitat en els dispositius mòbils per a tota la inspecció d’Educació, amb la
finalitat de mantindre en tot moment la comunicació amb el personal dels centres
educatius i serveis, i dels equips d'inspecció d'educació territorials.
3. La implantació del programa “Mulan” (https://portal.edu.gva.es/mulan/) ofereix una
resposta educativa en la modalitat a distància que pretén garantir l'exercici del dret a
l'educació i el seguiment dels aprenentatges del nostre alumnat. És per això que la
inspecció d'educació ha de participar en l'assessorament i l'acompanyament als
docents i, especialment, a la direcció dels centres, en l’organització de la resposta
educativa.
4. Es mantenen com actuacions prioritàries, la supervisió i avaluació de:
4.1. Pla d’Actuació per a la Millora de cada centre, amb data de finalització
improrrogable de supervisió entre el 27 de març i 3 d’abril.
4.2. Avaluació de la pràctica docent dels funcionaris en pràctiques, que ha de
mantenir el seu calendari de realització, a través dels informes del personal tutor i de les
direccions dels centres educatius, així com el de la inspecció d'educació. En el cas del
període ordinari de realització, dels informes són:
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Personal tutor i direccions, fins al 5 d’abril
Inspecció d’educació, a partir del 6 d’abril i fins al 17 de maig
Comissió avaluadora, fins al 25 de juny
En els casos per als quals se’ls haja autoritzat l’ampliació o pròrroga:
 Els inspectors i inspectores d’educació rebran un e-mail on es traslladaran els
casos d’ampliació o pròrroga.
 L’emissió dels informes i valoracions serà realitzat després del període
d’acompliment de les pràctiques.
 Caldrà recordar a les direccions dels centres educatius aquest aspecte, per tal
que no emeten els informes abans d’hora.
 Hem demanat la possibilitat de poder tindre accés i fer visible per a la inspecció
els expedients d’ampliació en la plataforma, així com la resolució final quan
estiguen autoritzades.
5. Tot el conjunt d’actuacions habituals programades en la Instrucció 1/2020, estan
sent revisades. En la mesura que vagen simplificant-se, ajornant-se o suprimint-se,
s’anirà indicant el seu procediment de realització.
6. Es manté la tasca de les àrees específiques de treball, continuant la coordinació i la
revisió progressiva dels protocols fent servir eines de treball a distància.
L’equip de la Inspecció General d'Educació us agraeix l’esforç en l’exercici de les
funcions en aquest context d'alerta sanitària així com la vostra disponibilitat, a través
del telèfon i correu corporatiu.
Les comunicacions amb la Inspecció General d'Educació es mantenen com sempre, a
través del correu electrònic ige@gva.es així com qualsevol dels telèfons i correus
electrònics corporatius dels seus integrants.

Mercè Cerver Dasí

Són temps difícils que exigeixen un esforç afegit,
confiem plenament en la capacitat de millora i
servei del cos d’inspecció d’Educació. Mirem
amb esperança el futur i esperem que aviat
puguem tornar a la normalitat.
Ànim i endavant!

Firmat per Mercedes Cerver Dasí el
26/03/2020 10:35:03
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