INSTRUCCIONS I LEGISLACIÓ PER A LA XARXA DE CENTRES
EDUCATIUS DE LA FSMCV. INICI DEL CURS 2020_21
PLANS DE CONTINGÈNCIA
En el portal de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport figuren les instruccions de 26
de maig de 2020 sobre plans de contingència per als treballadors públics, dictades per
l’INVASSAT (Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball):
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169958138/CartaV.pdf/6e87bf20-26af-4a109ef2-3dbed1d92b53
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169958138/Pla/ef2de81a-acbf-4ca2-979bf287073cbfd9
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169958138/InstrVal/263763fd-4b9a-43f2812f-ba7b3e0aff45
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/169958138/Doc/25f26f93-2950-4486-b71434acf5f73868
http://www.ceice.gva.es/documents/162909733/169958711/0.+Plan+de+contingencia++cast.
+Versi%C3%B3n+DEFINITIVA+31+julio+2020_firmado.pdf/22659852-d3ee-4dbf-aa5055e3a4656cd7
En el nostre cas, encara que aquests documents ens poden servir d'orientació a l'hora
de preparar el pla de contingència del centre educatiu, som empreses privades, per la
qual cosa haurem de remetre'ns a la nostra empresa de protecció de riscos laborals.
INSTRUCCIONS D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL CURS 20_21
La normativa sobre inici de curs va ser publicada en el DOCV de 30 de juliol. Tant en
els centres del nostre col·lectiu que imparteixen ensenyaments reglats (centres
autoritzats) com no reglades (escoles de música i escoles d'educands) han de seguir les
directrius generals marcades per aquesta normativa:
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/30/pdf/2020_6219.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/31/pdf/2020_6245.pdf
Després de la reunió mantinguda en passat dijous entre el Ministeri d'Educació i els
responsables educatius de les diferents comunitats autònomes, el nostre Conseller va
manifestar als mitjans de comunicació que aquesta normativa es veuria modificada per
l'allí acordat (principalment la màscara obligatòria en tot el sistema educatiu a partir
dels 6 anys). Adjuntem el document complet amb les 23 mesures i 5 recomanacions
aprovades:
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https://www.mscbs.gob.es/gabinetePrensa/notaPrensa/pdf/27.08270820185900247.pdf
I el document publicat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública el 31
d'agost de 2020 que fa referència als acords a Madrid:
http://www.ceice.gva.es/documents/161634256/172205608/VAL_2020_08_31_Protocol_sani
tat_sept_2020.pdf/95daa3a6-6cd8-4f1e-b90a-70421e45e0f0

NORMATIVA SANITÀRIA RELACIONADA
El nostre col·lectiu va ser el primer a Espanya a comptar amb una regulació pròpia
d'assajos i actuacions per part de les nostres autoritats sanitàries (Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública). En algunes qüestions també és aplicable en els nostres
centres educatius. Aquesta regulació ha anat evolucionant, per la qual cosa hem de
tindre en compte les diferents actualitzacions:
Protocol Versió 3
https://fsmcv.org/BTnet-storage/docs-ftp/covid19/2020_06_25%20RECOMANACIONES%20valen.pdf
Última regulació sanitària
https://fsmcv.org/BTnet-storage/docs-ftp/covid19/2020_08_18%20Resolucion%2017%20agosto%20Conselleria%20Sanidad.pdf

INSTRUCCIONS LABORALS, ECONÒMIQUES I ACADÈMIQUES INICI DE CURS EN
ESCOLES DE MÚSICA
A primers d'agost vam remetre a totes les societats musicals aquestes instruccions
obtingudes a partir dels problemes detectats en les sol·licituds de subvenció del passat
curs per part del Servei d'Escoles de Música de la Direcció General de Formació
Professional i Ensenyaments de Règim Especial. Són específiques per a Escoles de
Música i és important tindre-les en consideració de cara a la següent subvenció:
http://www.ceice.gva.es/documents/161863053/172125630/SUBV_EDMUSI_Orientacions_cu
rs_2020-2021_val.pdf/de27e3f9-7a17-47ea-b4a1-0545b2ca6d93
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LINKS D’INFORMACIÓ
Totes les instruccions i regulacions relacionades en aquest document informatiu es
troben en els portals específics de la FSMCV, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
i Ministeri d'Educació, en les seues pròpies webs:
Link Portal InfoCovid 19 FSMCV
https://fsmcv.org/info-covid-19
Link Portal Infocoronavirus Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat
Valenciana
http://www.ceice.gva.es/va/covid-19
(En la part superior dreta de la web es pot triar entre l'opció de veure els documents
en valencià o en castellà).
Link Servei Escoles de Música Direcció General Formacióo Professional i Ensenyaments
de Règim Especial
http://www.ceice.gva.es/va/web/ensenanzas-regimen-especial/escuelas-de-musica
Link Ministeri d’Educació
https://www.educacionyfp.gob.es/portada.html

En la mesura en què vagen apareixent noves resolucions i instruccions, informarem a
tot el col·lectiu i s'incorporaran al nostre portal de la FSMCV.
València 7 de setembre de 2020

FEDERACIÓ DE SOCIETATS MUSICALS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C. Sorní, 22, 1º · 46004 · VALÈNCIA · Tel. + 34 96 353 19 43 · fsmcv@fsmcv.org · www.fsmcv.org

