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Castalla, 26 de maig de 2020
Estimats/des pares/mares/tutors legals de l'alumnat de sisé curs del CEIP Rico Sapena:
La crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus COVID 19 ha generat un canvi
dràstic en les nostres vides i una transformació rotunda en totes les actuacions desenvolupades en
l'àmbit docent.
En aquest sentit, volem comunicar-los que,
1.

Hem adaptat les actuacions establides en el Pla de Transició de Primària a Secundària
dissenyat pel Col·legi Ric Sapena i l'IES Enric Valor a aquest nou escenari amb la finalitat de
fer-los arribar la informació necessària perquè els seus fills i filles afronten aquest procés de
la millor forma possible.

2.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport ja ha comunicat als centres educatius que el
procediment d'admissió en l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria per al pròxim curs
2020-2021 es tramitarà de manera electrònica, per a evitar així tràmits presencials i garantir
l'assistència i accés de totes les famílies mitjançant l'habilitació de punts d'atenció a l'usuari
per a les persones que no disposen de mitjans electrònics.

3.

Entre el col·legi i l'institut existeix comunicació contínua i coordinació pedagògica i tutorial, la
qual cosa ens permet en aquests moments afrontar amb seguretat i confiança el procés de
transició.

4.

L'equip directiu de l'IES Enric Valor es posa a la disposició de les famílies de 6é curs de
primària amb la finalitat d'acompanyar-los i mantindre'ls informats en aquest moment atenent
consultes particulars a través del correu electrònic del centre (03013157@gva.es), a
través de la Web família del col·legi i de la nostra pàgina Web
http://www.iesenricvalor.es/web/va/index.aspx en la qual a més dels nostres projectes
educatius, s'ha creat un nou apartat de “Pla de Transició” en el qual trobaran:
1) Presentació sobre el nostre Pla de transició.

2) Document de “Preguntes freqüents de les famílies en la transició de primària a
secundària”, que arreplega les preguntes que solen fer els pares i mares en les
primeres reunions informatives, a les quals s'han afegit els possibles dubtes que
puguen sorgir per les circumstàncies especials en les quals s'abordarà aquesta
transició.
3) Informació relativa als terminis de matriculació i documentació necessaris per a
la seua formalització, quan la Conselleria els establisca.
Esperant poder atendre les necessitats de les famílies i alumnat en aquest moment tan rellevant
en el seu procés formatiu, reben una cordial salutació.

Firmado por 48287692C ANA
GARCIA (R:Q5355412G) el día
27/05/2020 con un
certificado emitido por
Ana García Alvite
Directora de l'IES Enric Valor

