Circular del director general de Planificació, Ordenació i Centres referida a
l’ús de la mascareta als centres educatius i a les activitats extraescolars.

A la mateixa Resolució, a l’annex 1, s’especificava que: “Cal tenir en compte que
aquestes mesures (...) es poden actualitzar quan sigui necessari, en funció de la
situació epidemiològica”.
Per això, s’ha hagut d’anar modificant la Resolució, per adaptar-la a les noves
situacions que s’han anat produint, concretament el 10 de setembre i l’1
d’octubre.
A hores d’ara, atès el moment en què ens trobam, en què la situació
epidemiològica i assistencial ha millorat a la comunitat autònoma, tal com us
vàrem avançar ahir per mitjà del GestIB, la Conselleria de Salut i Consum, en
coordinació amb la d’Educació i Formació Professional, han acordat que la
mascareta no serà obligatòria en els patis i recintes exteriors dels centres
educatius, seguint els criteris que aplicarà a partir del 10 de febrer el Ministeri de
Sanitat.
Per tant, la mesura s’adoptarà dijous, a partir de la publicació i l’entrada en vigor
la nova normativa del Govern central.
Així i tot, seguint també el criteri aprovat en el si del Consell Interterritorial del
Sistema Nacional de Salut, es recomana l’ús de mascaretes quan es produeixin
aglomeracions, com pot passar a l’entrada i sortida dels centres educatius. En el
cas dels espais interiors, l’ús continuarà sent obligatori per a totes les persones a
partir de 6 anys, per tal de contenir la transmissió del coronavirus.

https://vd.caib.es/1644326240334-391640021-7744167565836962069

La Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la
consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les
mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i
funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als
centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears
durant el curs 2021-2022, dictava les mesures que s’havien de seguir als centres
educatius per tal de prevenir els contagis de COVID-19 a l’hora de planificar el curs
i durant el seu desenvolupament.

S’ha de tenir en compte també que a la matèria d’educació física no cal fer ús de
la mascareta si les classes es duen a terme a l’exterior.
Pel que fa als grups estables de convivència, s’han de continuar mantenint
separats, fins i tot als patis.
Així mateix, en la circular enviada als centres el 5 de gener sobre informacions i
instruccions per al segon trimestre a partir de la reunió conjunta del Consell
Interterritorial de Salut i de la Conferència Sectorial d’Educació per tal d’establir
les condicions del retorn a l’escola per a tot l’Estat després del període de
vacances de Nadal, s’especificava que: “No es podran realitzar activitats
extraescolars amb pernoctació durant el segon trimestre, llevat de les incloses al
programa Erasmus+”. Vista la situació en què ens trobam a hores d’ara, aquesta
indicació deixa de tenir vigència i a partir del proper dijous també des dels
centres educatius es podran organitzar activitats extraescolar amb
pernoctacions.

Palma, 8 de febrer de 2021

El director general de Planificació,
Ordenació i Centres

Antoni Morante Milla

https://vd.caib.es/1644326240334-391640021-7744167565836962069

Totes aquests punts s’inclouran en l’actualització de la resolució conjunta
que es publicarà tan aviat com s’hagin fet efectives totes les modificacions.

