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Benvolguda directora, Benvolgut director: 

El motiu d’aquest escrit és comentar-vos els diferents aspectes que s’han tingut en compte en els 

processos de presa de decisions, en relació a la tornada a les aules després del període de vacances 

escolars. Ens pareix rellevant que tots conegueu els perquès d’aquestes decisions en moments 

complicats.  

En primer lloc, el passat 18 de desembre, ja vam analitzar amb la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública les dades sobre l’evolució de la pandèmia COVID-19 en la població compresa entre els 

3 i els 18 anys. Les dades són contundents. Des que es va iniciar el curs escolar el 7 de setembre de 

2020, el 89 % de la població, entre els 3 i els 18 anys, que ha tingut un resultat de PCR positiu ha 

tingut el contagi fora dels centres educatius. 

Aquestes dades corroboren el vostre esforç i professionalitat. Gràcies a l’intens treball realitzat des 

d’abans de l’inici del curs pel conjunt del professorat i el personal d’administració i serveis, 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. Llocs en què es detecten els casos que es 

produeixen, però que no contribueixen a expandir-los. 

Segons informa Sanitat, està també contrastat a escala general que la majoria dels contagis es 

produeixen en l’àmbit familiar o social, i per aquest motiu els pics que s’han produït han estat lligats a 

ponts o a períodes de vacances en què es produeixen més aquest tipus de relacions. 

En aquest marc general, la comissió interdepartamental del Consell de la Generalitat Valenciana va 

acordar el passat 5 de gener noves restriccions generals i algunes d’específiques en aquells sectors 

que poden contribuir en major grau a l’expansió de la pandèmia. Atés que els centres educatius, com 

s’ha comentat anteriorment, no són llocs que faciliten l’expansió de la COVID-19, no s’ha considerat 

convenient ajornar l’inici de les classes i prolongar les vacances escolars, ja que aquesta decisió 

podria, fins i tot, repercutir en un nombre més gran de contagis per la tendència contrastada fins a 

l’actualitat. 

En segon lloc, estem immersos en una onada de fred. Us recordem que el passat 23 de novembre us 

vam remetre una guia sobre la ventilació dels centres en què s’indica: “Quan a causa de la 

temperatura exterior, el soroll o les inclemències del temps no siga possible mantindre les finestres de 

les aules obertes, aquestes s’hauran d’obrir completament cada 25-30 minuts (a l’inici i a mitjan 

classe) i durant un període de 3 a 5 minuts”. Al mateix temps, cal mantindre en marxa els sistemes de 

calefacció tot el temps que calga. Molts ajuntaments ja han posat en marxa els sistemes de calefacció 

i han anunciat que funcionaran les 24 h del dia mentre dure l’onada de fred. 

 

L’Agència Estatal de Meteorologia va facilitant dades sobre les previsions en els diferents àmbits 

territorials. A partir d’aquestes dades, davant d’alertes meteorològiques justificades com a grans 

nevades, inundacions o situacions semblants que afecten la seguretat ciutadana del seu municipi, la 

competència per a determinar la suspensió de les classes correspon a les alcaldies corresponents, 

com a responsables de protecció civil, i és una mesura totalment extraordinària. Això sempre ha sigut 

així, perquè és evident que en aquest tipus de situacions meteorològiques les condicions són 

diferents en cada municipi, fins i tot entre municipis pròxims. 
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Per tant, més enllà de les decisions generals que són aplicables al conjunt dels centres de la 

Comunitat Valenciana, les decisions sobre el tancament d’algun centre educatiu producte dels 

contagis en aquest centre les pren el departament de salut pública corresponent. I si el motiu és per 

fenòmens meteorològics, en els casos assenyalats anteriorment, la decisió la pren l’administració 

local corresponent. 

Som conscients que, en una situació tan complexa com l’actual, hi ha dubtes i pors entorn de 

l’evolució de la pandèmia. Som conscients també que algunes de les decisions que anem adoptant 

els responsables dels diferents àmbits seran compartides per la majoria de la comunitat educativa i 

d’altres no ho seran.  

El que sí que us podem garantir és que totes les decisions s’adopten després d’una anàlisi detallada 

de totes les seues implicacions en els diferents sectors de la comunitat educativa. Tots estem 

preocupats i ocupats per garantir a l’alumnat la millor atenció educativa possible. Continuarem 

treballant junts perquè els centres educatius siguen llocs segurs per a l’alumnat, per al professorat, 

per al personal d’administració i serveis, per al personal de neteja i de menjador, per a tot el personal 

que treballa en el centre. 

Agraïm enormement el vostre treball. La vostra professionalitat i dedicació en aquests temps tan 

complicats. Us demanem que feu arribar aquesta carta a tots els membres de la comunitat educativa 

del vostre centre, i que torneu a insistir en la importància de mantindre els protocols establits.  

Des de la Conselleria d’Educació continuarem treballant amb vosaltres per a superar junts tots els 

reptes que se’ns plantegen. 

 

Una vegada més, moltes, moltíssimes gràcies pel vostre treball 
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