SECRETARIA AUTONÒMICA
D’EDUCACIÓ i FORMACIÓ PROFESSIONAL

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

Estimat director / estimada directora:
El proppassat dia 20 d’octubre us vaig trametre una carta que incloïa les mesures de
resposta educativa que heu de donar des dels centres educatius davant la no assistència a classe de
determinat alumnat del centre en l’actual situació de crisi sanitària derivada de la COVID-19, en
funció de la situació individualitzada de l’alumnat.
En aquest sentit us notifique que el Ministeri de Sanitat ha actualitzat les recomanacions als
professionals sanitaris al document tècnic “Manejo pediátrico en atención primaria del COVID19”, que podeu trobar a l’enllaç https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:3ce3d0ae-3584-4b27-8e97cb8e30f2dd34/manejo-pediatria-ap.pdf, i que inclou al seu apartat 8 unes recomanacions en relació
amb l’assistència als centres educatius en xiquets i xiquetes amb patologia crònica.
Aquestes recomanacions són les següents:
«* En general, l'alumnat amb patologies cròniques estables, que no comprometen el seu estat de
salut pot assistir a classes presencials de manera segura, sempre que s'hagen implementat i adaptat
les mesures de prevenció i higiene recomanades.
* En cas de descompensació de la seua patologia crònica, o aparició d'alguna complicació, no
s'aconsella l'assistència a classes presencials fins al seu restabliment.
* Els xiquets, xiquetes i adolescents que presenten algun dels problemes de salut recollits en la llista
de patologies d'especial risc per a COVID-19 (annex 1 del document) podrien quedar exempts de
manera transitòria de l'educació presencial si així ho decideixen els seus progenitors o tutors legals
després d'una avaluació individualitzada i una decisió informada. La patologia que justifique aquesta
exempció haurà de quedar reflectida pel seu pediatre especialista de referència en un informe clínic o
en un certificat mèdic.
* Davant altres situacions particulars del xiquet/a o adolescent (per altres patologies cròniques no
recollides en annex 1 o altres condicionants de salut) o que pogueren donar-se en el seu entorn
pròxim, s'aconsella individualitzar cada cas concret, a fi que la família puga prendre una decisió
informada.»
A més s’indica que, en relació amb la justificació d'aquestes situacions:
«* Els professionals sanitaris no realitzaran justificants sobre l'assistència o no dels xiquets/as al
centre educatiu.
* Els progenitors o tutors legals podran justificar la decisió d'educació no presencial mitjançant
presentació de certificat mèdic del professional de referència de la seua patologia crònica greu o
d'informes clínics previs on es reculla algun dels problemes de salut de la llista de patologies
d'especial risc per a COVID-19 (annex 1). En el cas que els arguments siguen uns altres, serà la
família la responsable de justificar la seua decisió davant l'autoritat educativa.»
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Així doncs, les direccions dels centres educatius aplicaran les mesures indicades als
diferents apartats de la carta tramesa el proppassat 20 d’octubre de la següent manera:
- les mesures indicades a l’apartat 1 de la referida carta (Alumnat amb malalties cròniques greus
que en condicions habituals és d’atenció domiciliària), es realitzaran quan l’alumnat compte amb
l’autorització d’atenció educativa domiciliària realitzada per la Direcció General d’Inclusió Educativa,
d’acord amb el procediment establit en la Resolució de 29 de juliol de 2020, del secretari autonòmic
d’Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per a l’organització de l’atenció
educativa domiciliària i hospitalària (DOGV 03.08.2020) .
- les mesures indicades a l’apartat 2 de la carta (Alumnat amb malalties cròniques que en
condicions habituals podria assistir al centre educatiu), s’aplicaran quan existisca un certificat
mèdic recent o informes clínics previs on es reculla que l’alumnat pateix una malaltia d’especial risc
per la COVID-19.
- les mesures indicades a l’apartat 3 (Alumnat que acredita que a l'entorn familiar hi ha personal
vulnerable), s’aplicaran amb caràcter excepcional en cas que la família acredite l’existència de
persones d’especial risc convivents amb alumnat del centre educatiu i sempre que la família aporte un
informe mèdic recent de la persona convivent que indique que aquesta pateix una malaltia d’especial
risc per la COVID-19. S’analitzarà amb la família el cas concret per a prendre una decisió informada
d’acord amb l’exposició a la COVID-19 al centre educatiu.
Us reiterem que estem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte que se us
plantege i per a ajudar-vos constantment en la gestió de la realitat tan complexa que tenim per davant.
Aprofitem per a donar-vos les gràcies, una vegada més, pels vostres esforços i per la vostra
dedicació.

Rebeu una cordial salutació.

Firmado por Miguel Soler Gracia el
25/11/2020 12:19:45
Cargo: Secretari Autonòmic d'Educació i
Formació Professional

CSV:4YAK738I-M7GCHDKF-VAAYJCF9

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=4YAK738I-M7GCHDKF-VAAYJCF9

