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Benvolguda directora/ benvolgut director:

De nou ens posem en contacte amb vosaltres per a traslladar-vos informació rellevant per a
l'organització del present curs escolar 2021-2022.

El passat 21 de juliol es va remetre a tots els centres docents una carta comunicant
l'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 20212022”.
En la carta s’indicava que per part de la conselleria s’estava elaborant una actualització del
“Pla de contingència i continuïtat en el treball dels centres docents públics
dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport”, actualització que us
adjuntem.
L’actualització s’ha realitzat com a conseqüència dels següents documents elaborats tant en
l’àmbit nacional com en l’àmbit autonòmic:

- Mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut davant la COVID-19 per a centres
educatius en el curs 2021-2022, de data 29 de juny de 2021, del Ministeri de Sanitat i el
Ministeri d'Educació i Formació Professional.

- Protocol de Protecció i Prevenció davant la transmissió i contagi del SARS-CoV-2 per a
centres educatius de la Comunitat Valenciana (Curs 2021-2022) de data 20 de juliol de 2021
de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Esport.
Amb la intenció de facilitar la tasca d’actualització dels plans de contingència que ja vau
elaborar el curs passat s’adjunten a aquesta carta els següents documents:
- El Pla de contingència realitzat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport en format
PDF.
- El mateix document en format de text, per tal que els centres pugueu adaptar els aspectes
que considereu necessaris i personalitzar el vostre pla de contingència.
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L’actualització que es realitze es farà només sobre el cos del document i no serà necessària
cap modificació en els annexos en general, ni en particular en l’annex I, sempre que no haja
hagut modificacions. En el cas d’haver-n'hi modificacions, es declararan utilitzant el
formulari online, a través de l’aplicació «LimeSurvey», a la qual es podrà accedir mitjançant
un enllaç que serà remés al correu oficial del centre.

El formulari constarà, a més de les qüestions necessàries per a la modificació, si es cau, de
l’esmentat annex I, de dues preguntes: una inicial de camp obert en la qual s’hauran
d’indicar les dades dels responsables del Pla de contingència del centre i una pregunta final
perquè es penge en format PDF el Pla de contingència personalitzat del centre. En aquest
document no caldrà incloure l’annex I atés que ja es troba plasmat en les preguntes de la
mateixa aplicació.

En aquesta tasca, comptareu amb el suport i seguiment de la vostra direcció territorial i
específicament del vostre inspector o de la vostra inspectora de zona.
La data límit per a completar l’actualització del vostre pla de contingència serà el pròxim 30
de setembre, i mentre es realitza aquesta tasca continuarà en vigor la darrera actualització
del pla de contingència que vau elaborar el curs passat.

El procediment descrit en aquesta carta serà aplicable als centres públics de titularitat de la
Generalitat Valenciana. Els centres privats i els dependents de l’administració local hauran
d’adaptar les mesures contingudes en aquest pla en funció d’allò que establisquen els seus
respectius serveis de prevenció.

Aprofite aquest escrit per a reiterar-vos, com en ocasions anteriors, el nostre agraïment per
la predisposició que mostreu i per la vostra col·laboració en la superació dels reptes derivats
de l’evolució de la pandèmia, reptes que hem d’afrontar junts per a poder continuar oferint
una educació de qualitat a la societat valenciana.
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