La resolució s'ha publicat en el DOGV

Innovació publica les instruccions sobre la suspensió
de l'activitat educativa que han de seguir les
universitats i els centres d'ensenyaments artístics
superiors




Els responsables dels centres, departaments i instituts universitaris
determinaran l'assistència del personal docent, no docent i
d'administració i servei, seguint els criteris dels òrgans màxims de
govern de les universitats
El personal docent, no docent, d'administració i serveis dependents de
l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics de la Comunitat assistiran,
amb caràcter general, als centres educatius

Alicante (13.03.20). La Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i
Societat Digital ha publicat en el 'Diari Oficial de la Generalitat Valenciana' les
instruccions que cal seguir en l'àmbit universitari i d'ensenyaments artístics
superiors per al desenvolupament de la suspensió temporal de l'activitat
educativa presencial, establida per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut
Pública.
Innovació, mitjançant aquesta resolució, estableix que seran els responsables
dels centres, departaments i instituts universitaris, seguint els criteris o
instruccions dels òrgans màxims de govern de les universitats, els que
determinaran l'assistència del personal docent, no docent i d'administració i
serveis, així com qualsevol altre que preste serveis en aquests centres.
A més, aquests òrgans de govern també determinaran els sistemes de treball a
distància o semipresencial, per a contribuir a fer que la suspensió temporal de
l'activitat educativa i formativa presencial tinga el menys impacte possible en
el desenvolupament de la programació dels ensenyaments universitaris i
d'educació superior.
Els responsables dels centres, departaments i instituts universitaris coordinaran,
amb les estructures que hi ha en cada universitat, en matèria de tecnologies de
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la informació, les formes d'interacció que es consideren més adequades amb els
estudiants.
Ensenyaments artístics superiors
Pel que fa als ensenyaments artístics, la resolució determina que el personal
docent, no docent, d'administració i serveis, així com qualsevol altre que preste
serveis en els centres dependents de l'Institut Superior d'Ensenyaments Artístics
de la Comunitat Valenciana (ISEACV) assistiran, amb caràcter general, als
centres educatius.
No obstant això, la direcció de cada centre podrà promoure sistemes de treball
a distància o semipresencial, així com les formes d'interacció que es consideren
més adequades amb els estudiants, per a garantir el menys impacte possible en
el desenvolupament de la programació dels ensenyaments, com a conseqüència
de la suspensió temporal de l'activitat educativa i formativa presencial.
Cal recodar que la consellera d'Innovació va avançar ahir, després de la reunió
de la Mesa Interdepartamental per a la Prevenció i Actuació enfront del
Coronavirus, que els centres universitaris "facilitaran els mitjans necessaris
perquè la docència puga continuar impartint-se de manera virtual, sense que
siga necessària la presència física dels alumnes, per a previndre aquest contacte
als campus".
De la mateixa manera, Pascual, va assenyalar que es tracta una decisió que
"s'ha pres, de la mateixa manera que en els centres educatius, per a previndre el
possible contagi i contindre la situació".
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