SECRETARIA AUTONÒMICA
D’EDUCACIÓ i FORMACIÓ
PROFESSIONAL

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

Estimat director/estimada directora:

Amb data 21/07/2021 se us va remetre la corresponent 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”.

En aquests moments, a conseqüència de la evolució de la pandèmia, s'ha realitzat una nova
actualització d'aquest protocol 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.

A més, us indiquem a continuación les principals novetats incloses en el protocol:

- En la situació actual es permetrà durant el temps d'esbarjo la interacció entre alumnat de grups
de convivència estable d'edats similars a l'aire lliure.

- En el cas de l'alumnat que no s'organitza en grups de convivència estable durant el temps
d'esbarjo, es permetrà la interacció entre l'alumnat de diferents grups a l'aire lliure.

- Es facilitarà a les associacions de pares i mares de l'alumnat dels centres l'accés als mateixos
perquè puguen desenvolupar les activitats que els són pròpies, complint sempre les mesures de
prevenció i higiene, i el que s'estableix en el pla de contingència del centre educatiu
corresponent.

- S'inclou un nou apartat T1.7 relatiu als ensenyaments de Formació de Persones Adultes.

- Respecte a l’ús de la mascareta, no serà obligatori l'ús de la mateixa durant el desenvolupament
de la clase d’Educació Física, quan aquesta es realitze a l’aire lliure, tant per a l'alumnat com per
al professorat.
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- En el cas de l’alumnat, a partir de primer de primaria, que acudisca al centre sense mascareta
sense que conste justificació de ser susceptible de complir alguna de les exempcions previstes
en l'ordenament jurídic, es farà un requeriment a la família o als representants legals per a
instar-los que la utilitze o perquè presenten documentació que justifique la seua no utilització.
En cas de no fer-ho no es permetrà l'entrada al centre a aquest alumnat i es donarà trasllat
d'aquesta situació a la comissió d'absentisme corresponent perquè s'adopten les mesures que
es consideren.

- S'ha inclòs un nou apartat F.2 relatiu als actes i celebracions en centres educatius.

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 les difongueu, traslladantles 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 a 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.

Firmado por Miguel Soler Gracia el
03/11/2021 09:52:27
Cargo: Secretari Autonòmic d'Educació i
Formació Professional
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