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Secretaria Autonòmica d'Educació i 
Formació Professional 

Secretaria Autonòmica de Salut Pública 
i del Sistema Sanitari Públic 

 
 

  
Estimat director/estimada directora:  

 
Els principis bàsics de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la COVID-19 

continuen sent la higiene de mans, la neteja i la ventilació de les instal·lacions i l'ús de mascareta 
conforme a la normativa vigent.  

 
Els alts nivells d'immunitat aconseguits en la població espanyola han determinat un canvi 

en la situació epidemiològica de la COVID-19 que dona suport a la transició cap a una estratègia 
diferent, que vigile i dirigisca les actuacions a persones i àmbits de major vulnerabilitat, 
entenent-se com a persones vulnerables aquelles de 60 anys o més, les immunodeprimides per 
causa intrínseca o extrínseca i les dones embarassades.  

 
La COVID-19 en la població infantil és una malaltia generalment lleu amb una 

evolució clínica favorable i els casos greus continuen sent l'excepció. Més enllà del seu 
impacte directe, la pandèmia de COVID-19 ha afectat la salut física i mental i el benestar 
d'aquesta població infantil. Altres factors, com la interrupció d'importants activitats socials i 
educatives quotidianes o l'impacte sobre la conciliació familiar i laboral han de considerar-se 
en relació a aquesta població. 

 
En aquest context, han anat adaptant-se les recomanacions relacionades amb les 

mesures de protecció i prevenció davant el SARS-CoV-2 per als centres educatius que 
impartisquen ensenyaments no universitaris en el curs 2021-2022, tant en la seua activitat 
educativa com en els seus serveis complementaris (menjador i transport escolar). 

 
És per això que el document-guia “Gestió de casos COVID-19 en els centres educatius 

d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2021-2022”, ha 
quedat sense efecte. 
 

A partir d'aquest moment, en l'àmbit educatiu no s'establiran actuacions ni mesures 
específiques, dirigides a casos o a contactes estrets, diferents de les establides per a la 
població en general. 
 

En aquest sentit, ja no es realitzarà seguiment de casos i contactes en l'àmbit 
educatiu, ja que els casos confirmats lleus i asimptomàtics ja no realitzaran aïllament i els 
contactes estrets ja no realitzaran quarantena. 
 

D'altra banda, s'ha realitzat una nova actualització del “Protocol de protecció i prevenció 
davant la transmissió i contagi del SARS-COV-2 per a centres educatius de la Comunitat 
Valenciana per al curs 2021-2022”, que us remetem juntament amb aquesta carta. 

 
Per a facilitar-vos la seua lectura, les variacions introduïdes respecte al protocol anterior 

es troben marcades en trama de color. 
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A més, us indiquem a continuació les principals novetats incloses en el protocol: 

 
- En la situació actual no serà necessari el manteniment de la distància interpersonal entre les 
persones adultes en el centre, ni tampoc entre l'alumnat, tant dins de l'aula com quan es 
desplace per l'interior del centre educatiu. 

 
- Amb caràcter general, no serà necessari mantindre l'entrada i eixida de l'alumnat del centre de 
manera escalonada, però es continua recomanant altres mesures organitzatives que permeten 
evitar aglomeracions en les entrades i eixides, com la utilització de diferents portes o d'espais 
diferenciats. 

 
- Les assemblees o reunions presencials en el centre (claustres, consells escolars, reunions de 
departament, etc.) podran realitzar-se presencialment sempre que es guarden les mesures 
vigents sobre higiene de mans, ús de la mascareta i ventilació de les instal·lacions. 
 
- Es permet l'accés de famílies als espais a l'aire lliure del centre educatiu, tant per a l'entrada i 
eixida de l'alumnat del centre, com per a altres activitats, evitant aglomeracions.  
 
- En escoles que realitzen activitats pedagògiques amb la participació de les famílies en les aules, 
es permetrà l'accés a les famílies per a aquestes activitats, complint sempre les mesures de 
prevenció i higiene.  
 
- Es prioritzarà la comunicació amb les famílies mitjançant telèfon, correu electrònic, missatges o 
correu ordinari i es facilitaran les gestions telemàtiques. Es permeten reunions de tutoria 
individual o grupal amb les famílies en espais ben ventilats, complint sempre les mesures de 
prevenció i higiene.  
 
- Les famílies de l'alumnat i les persones que formen part de les associacions de mares i pares de 
l'alumnat podran accedir a l'edifici escolar en cas que l'equip directiu així ho considere, complint 
sempre les mesures de prevenció i higiene, i d'acord amb el pla de contingència establit pel 
centre. 
 
- En el cas de l'alumnat, tant si s'organitza en grups de convivència estable com en grups 
normals, ja es permet la interacció entre grups de diferents cursos tant en activitats a l'aire 
lliure, com a l'interior del centre, sempre que es guarden les mesures vigents sobre higiene de 
mans, ús de la mascareta i ventilació de les instal·lacions. 
 
- Respecte a l'ús de la mascareta serà aplicable la normativa vigent respecte a mesures 
preventives davant la COVID-19, sent el seu ús obligatori a partir de primer de Primària en espais 
tancats. 
 
- Des del centre educatiu es tindrà especial atenció a la prevenció de l'estigma enfront de les 
persones amb vulnerabilitat clínica o familiar que mantinguen l'ús de mascaretes en situacions 
de no obligatorietat, fomentant el respecte a la diversitat, i enfront de les persones per a les 
quals no siga recomanable el seu ús o estiguen exemptes del mateix d'acord amb la normativa 
que regula l'ús de la mascareta. 
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- S'ha modificat l'apartat C.4. que es denominava “gestió de la sospita de casos en els centres 
educatius” sent substituït per un nou apartat denominat “actuacions davant símptomes”, en el 
qual s'indica que en l'àmbit educatiu no s'establirà cap actuació ni mesures específiques 
dirigides a casos o contactes diferents de les establides per a la comunitat en general. S'indica 
específicament que, en el supòsit de sospita, per iniciar símptomes en el centre, es contactarà 
amb la família o tutors legals, en cas que la persona afectada siga menor d'edat, perquè 
acudisquen a recollir-la. 
 
- Respecte a les activitats extraescolars i complementàries s'indica que ja no serà necessari el 
manteniment de la distància interpersonal entre l'alumnat participant, encara que forme part 
de diferents grups de convivència estable, però hauran de guardar les mesures vigents sobre 
higiene de mans, ús de la mascareta i ventilació de les instal·lacions, i tampoc serà necessari 
que l'entrada i eixida de l'alumnat en aquestes activitats es realitze de manera esglaonada.  
 

Com sempre, esperem que el document us resulte d'utilitat a l'hora de resoldre de 
manera satisfactòria les incidències relacionades amb la pandèmia que encara, de manera 
puntual, es continuen produint. 

 
En relació amb el Pla de contingència del vostre centre, us comuniquem que no es 

considera necessari que torneu a elaborar un nou pla ni que el remeteu a la Conselleria, sinó que 
bastarà que apliqueu en el centre les novetats ocasionades pel nou protocol i els - doneu difusió, 
traslladant-les als diferents sectors de la comunitat educativa. 
 

Reiterem una vegada més que estem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol 
dubte que se us plantege i per ajudar-vos en el vostre quefer diari. 

 
Aprofitem per a donar-vos les gràcies, novament, pel vostre esforç i per la vostra 

dedicació. 
 

Rebeu una salutació molt cordial. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Secretari autonòmic d’Educació  
i Formació Professional 

 
 
 
 
 
 

Secretària autonòmica de salut Pública 
i del Sistema Sanitari Públic 
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