SECRETARIA AUTONÒMICA
D’EDUCACIÓ i FORMACIÓ PROFESSIONAL

Av. de Campanar, 32
46015 - València
Tlf: 961970114

Benvolguda directora/benvolgut director:
En comunicacions anteriors us havíem avançat que des de la Direcció General de
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC) i la Direcció General de
Planificació, Eficiència Tecnològica i Atenció al Pacient, a proposta de les conselleries de
Sanitat Universal i Salut Pública, i d'Educació, Cultura i Esport, s'estava treballant en el
disseny d'un procediment més àgil i senzill per a l'emplenament de la fitxa d'informació de
casos confirmats COVID-19 i els seus contactes des del centre educatiu al centre de salut
pública (annex 2 de la Guia per a la Gestió de Casos Covid-19 en els centres educatius
d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021,
elaborada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública), que s'ajustara a la
normativa sobre protecció de dades.
Us informem que el procediment ja es troba disponible i es realitzarà a través d'un
mòdul especifique al que accedireu a través d'ITACA3.
L'accés es realitzarà a través del mòdul de gestió administrativa, seguint la ruta de
“Procediments” i després “Incidències de Salut”.
Està previst que el procediment es trobe operatiu a partir del dilluns dia 18 de gener i,
en aquest sentit, ja no serà necessari l'enviament de correus electrònics tal com el realitzàveu
fins ara.
Juntament amb la present carta rebreu el corresponent manual de procediment elaborat
per la DGTIC.
També us comuniquem que des dels Centres de Salut Pública també tindran accés a
aquest nou sistema de comunicació mitjançant un mòdul específic per a ells al qual accediran
també des d'ITACA3.
Esperem que aquest nou procediment permeta una simplificació i una major agilitat en
els tràmits de transvasament d'informació entre els centres educatius i els centres de salut
pública.
Us avancem que s'està treballant per a millorar encara més el procediment de manera
que els annexos 3a i 3b de la guia, referits a la informació que els centres de salut pública
traslladen als centres educatius perquè al seu torn arriben a les famílies, es puguen comunicar
a través de la web família.
Per a poder utilitzar aquest procediment resulta imprescindible que les persones que
han d'accedir a aquest mòdul (responsables COVID-19) hagen sigut donades d'alta
correctament en ITACA3 en aquest perfil (coordinador COVID-19).
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No obstant l'anterior, per a aquells centres que no disposen de l'accés a ITACA3, el
procediment per a l'emplenament de l'esmentada fitxa de comunicació de dades des dels
centres educatius als centres de salut pública (annex 2 de la guia), s'haurà de continuar
realitzant a través del correu electrònic, mitjançant el sistema establit en l'última versió
actualitzada de la Guia per a la Gestió de Casos Covid-19 en els centres educatius
d'ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana durant el curs 2020-2021, de
data 14/12/2020.
De nou, i com en ocasions anteriors, volem mostrar-vos, una vegada més, la nostra
gratitud per l'intens treball realitzat pel conjunt del professorat i el personal d'administració i
Serveis, ja que, gràcies a l'organització de cada centre duta a terme pels equips directius, a la
coordinació estreta amb els professionals de la sanitat, i a la col·laboració de l'alumnat i de les
famílies en el compliment dels protocols de prevenció, estem aconseguint que els centres
educatius siguen considerats per la immensa majoria de la societat com a llocs segurs i lliures
de COVID.
Rebeu una cordial salutació.

Firmado por Miguel Soler Gracia el
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