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Benvolgut director / benvolguda directora:
Alguns centres educatius estan rebent escrits de col·lectius o de famílies de
l'alumnat en els quals es qüestionen les decisions que ha anat adoptant la Conselleria de Sanitat
Universal i Salut Pública al voltant de les mesures a adoptar en els centres educatius durant la
pandèmia COVID-19. Escrits que, en alguns casos, inclouen amenaces i coaccions a la direcció
del centre sobre la possibilitat d'incórrer en responsabilitats penals per permetre que es realitze el
procediment de vacunació de l'alumnat.
En el marc de la col·laboració entre aquesta Conselleria d'Educació, Cultura i Esport i la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en els centres educatius d'Educació Primària de
la Comunitat Valenciana s'està procedint a la vacunació contra la COVID-19 de l'alumnat d'entre
5 i 11 anys seguint la decisió adoptada per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública per
a donar una resposta sanitària urgent a l'alt increment de casos de contagis de COVID-19 entre
els menors de les franges d'edat esmentades anteriorment.
La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha elaborat el “Protocol per a la
vacunació de la població infantil de 5 a 11 anys”, protocol que es troba disponible en:
https://coronavirus.san.gva.es/web/vacunacion/vacunacion-menores.
Posteriorment, mitjançant escrits signats de manera conjunta pel secretari autonòmic
d'Educació i Formació Professional, i per la secretària autonòmica de Salut Pública i del Sistema
Sanitari Públic, que es troben disponibles en: https://ceice.gva.es/va/covid-19, es va comunicar
als centres, en les dates de 13 de desembre de 2021 i 10 de gener de 2022, el procediment a
seguir per a la vacunació de l'alumnat per diferents franges d'edat, seguint les indicacions
exposades en el “Protocol per a la vacunació de la població infantil de 5 a 11 anys” esmentat
anteriorment.
No obstant, per tot el que s’ha exposat anteriorment, en el cas que en el centre que
vosté dirigeix es reba qualsevol escrit de col·lectius o de representants de les famílies de
l'alumnat, mitjançant el qual mostren la seua disconformitat amb el procediment seguit, o es
mostren contraris a la realització de l'esmentat procés de vacunació, la direcció del centre
traslladarà aquest escrit a la Direcció Territorial d'Educació corresponent des d'on se li donarà
oportuna resposta.
En aquest sentit la direcció del centre no es pronunciarà sobre aquest tema i
simplement comunicarà per escrit a les persones autores d'aquests escrits que el centre compleix
amb allò establert per les autoritats educatives i sanitàries en relació amb el procediment de
vacunació de menors d'entre 5 i 11 anys, i que s'ha donat trasllat dels mateixos a la Direcció
Territorial d'Educació corresponent.
Finalment, li comunique que la resposta de la Direcció Territorial d'Educació als
escrits presentats pels representants de les famílies de l'alumnat, serà comunicada a la direcció
del centre públic corresponent per al seu trasllat a les persones autores d'aquests escrits.
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