Benvolguda directora / benvolgut director:
El passat divendres 14 de gener, en la reunió setmanal de la comissió de seguiment de
l'evolució de la pandèmia COVID-19 en els centres educatius, vam estar analitzant els canvis que
suposa, per a la gestió d’Educovid, l’adaptació de la guia d'actuació davant l'aparició de casos
COVID-19 en centres educatius, aprovada per la Comissió de Salut Pública del Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut el 8 de gener de 2022, tal com us vam informar
immediatament.
Com sabeu, tal com s'indica en el document que us vam adjuntar en l'escrit remés el passat
10 de gener, en aquest període d'alta transmissió les quarantenes s'ordenaran quan hi haja 5 o més
casos o el 20% de l'alumnat d'una aula amb una infecció activa per COVID-19 produïts en els
últims 7 dies.
En l'anterior guia de gestió de casos, quan es produïa un cas positiu l'aplicació d'ITACA ho
comunicava automàticament a les famílies, atés que s'havia de posar en quarantena el grup complet
corresponent. En aquests moments, tal com s'ha indicat només cal procedir a la quarantena del grup
quan s'hagen produït 5 o més casos o el 20% de l'alumnat d'una aula en els últims 7 dies, per la qual
cosa cal evitar aquesta comunicació automàtica a les famílies.
Per tant, en el procés de comunicació dels casos positius s'actuarà de la següent forma:
1. Es gravaran en l'aplicació ITACA únicament els casos positius, sense emplenar l'apartat de
contactes estrets.
2. Quan es grave el primer cas positiu que s'haja produït en una aula es comunicarà a les famílies
d'aquest grup pel procediment habitual de comunicació que el centre tinga establit, utilitzant el nou
model 3.b, que s'adjunta. Aquesta comunicació es realitzarà simplement perquè les famílies estiguen
informades, ja que no es realitzarà quarantena del grup si no s'aconsegueixen els 5 casos o el 20%
de l'alumnat d'una aula en els últims 7 dies.
3. Durant els 7 dies següents es continuaran gravant en ITACA els nous casos positius que es
pogueren produir, el que ja no farà falta comunicar a les famílies del grup, per tant, no es realitzarà
cap nova comunicació quan es produïsca el segon, tercer o quart cas en una aula.
4. Quan s'arribe als 5 casos o el 20% de l'alumnat d'una aula en els últims 7 dies es comunicarà a les
famílies del grup corresponent que tot el grup ha de guardar una quarantena de 7 dies, utilitzant el
nou model 3.a, que s’adjunta.
Aquestes comunicacions es realitzaran, tal com s'ha descrit, sense haver d'esperar que siguen
confirmades pel departament de salut corresponent, ja que en aquest període d'alta transmissió no es
requereix la confirmació dels casos positius que es comuniquen.
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Quant a l'ús de la màscara durant la classe d'Educació Física, quan aquesta es desenvolupe a
l'aire lliure, s'adaptarà al que està establit específicament en la Resolució de 8/10/21 de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, segons la qual l'ús de la màscara no és exigible
quan resulte incompatible per la pròpia naturalesa de l'activitat. No obstant això, es considera
recomanable el seu ús quan l'activitat física desenvolupada no siga intensa.
Finalment, cal assenyalar que tot el fet indicat en relació amb la gestió de casos positius és
aplicable respecte a les quarantenes que es determinen en els centres educatius d'Educació Infantil i
Primària. Quan es produeix algun cas positiu en l'àmbit familiar, cal tindre en compte allò que
està establit en l’Estratègia general per al conjunt de la població: els convivents no vacunats
de persones positives han de guardar quarantena.
L'alumnat que siga contacte estret d'alguna persona infectada per COVID-19 en l'àmbit
familiar, no haurà d'acudir al centre durant els 7 dies de la quarantena llevat que ja tinga la pauta
completa de vacunació. En aquest cas, es considera que te la pauta completa l’alumnat al qual ja se
li haja administrat la primera dosi i haja sigut positiu per COVID-19 en els últims 6 mesos.
Us agraïm, una vegada més, el vostre treball i col·laboració per continuar gestionant aquesta
pandèmia, amb l'objectiu d'oferir a tota la comunitat educativa el millor funcionament possible dels
centres.
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