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Benvolguda directora / Benvolgut director,

La  situació  actual  ocasionada  pel  COVID  19  fa  que  ens  hagem  de  replantejar  noves  formes

d'organització del treball, amb l’objectiu que puguem continuar donant la millor atenció possible al

nostre alumnat, al professorat i a les famílies, moltes de les quals estan vivint moments complicats

per diferents qüestions associades a aquesta crisi.

És per això, que volem transmetre-vos el nostre agraïment i confiança, i aprofitar per a donar unes

pautes sobre les tasques que podeu realitzar de manera no presencial durant aquest període:

- Estigueu a la disposició dels equips directius i docents per a planificar i fer el seguiment del treball

amb l’alumnat, especialment pel que fa a l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i

necessitats de compensació de desigualtats.

- Col.laboreu amb la direcció del centre i els equips docents en la detecció i notificació de possibles

situacions de desprotecció.

- Doneu suport i acompanyament a l'alumnat amb què estigueu realitzant alguna atenció, i feu-ne un

seguiment.

- Ateneu les consultes que, en l'àmbit de les vostres competències, puguen fer-vos arribar l'alumnat

o  les  famílies  a  través  de  la  direcció  del  centre,  relacionades  amb  la  vivència  de  la  situació,

l’organització del temps a casa, els hàbits d’estudi, els aspectes emocionals, de convivència i de

conducta, etc.

- Actualitzeu els informes sociopsicopedagògics que no impliquen la presència de l'alumnat.

- Realitzeu les tasques incloses en el vostres plans d'actuació en els centres i en el pla d’actuació del

Servei Psicopedagògic Escolar que poden realitzar-se en la modalitat no presencial.

- Col.laboreu amb la Direcció General d'Inclusió Educativa i amb la Direcció Territorial d'Educació

en les tasques que us siguen requerides.
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Per a poder mantenir una comunicació fluida, cal que les persones del vostre servei indiquen a la

direcció dels centres que atenen, els canals que poden utilitzar (telèfon, missatgeria instantània,

correu electrònic, etc).

Així mateix, us informem que la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, amb la col.laboració del

Col.legi Oficial de Psicòlegs de la Comunitat Valenciana, publicarà la guia “Ens quedem a casa”,

que inclou orientacions a les famílies per a ajudar-les a manejar aquesta situació en casa, i oferirà la

possibilitat d’assistència psicològica en cas que la necessiten.

Us demanem que feu arribar aquest comunicat a les persones del vostre equip i ens posem a la

vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte o proposta de millora que ens feu arribar, perquè

entre totes i tots puguem seguir millorant les nostres actuacions en aquests moments tan complexos.
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