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Estimada directora, Estimat director: 

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de manera conjunta amb la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, ha organitzat novament el Pla de vacunació del personal dels centres 

educatius. Aquest pla va ser ajornat el passat 15 de març arran del comunicat del Consell 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salut de suspensió temporal de l’administració de la 

vacuna ASTRAZENECA i ha sigut représ novament després de les conclusions de l’Agència 

Europea del Medicament i el pronunciament dels comités científics corresponents.  

En la reunió celebrada ahir dia 22 del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut es va 

decidir reprendre el Pla de vacunació i ampliar el límit d’edat a 65 anys, la qual cosa és una 

notícia excel·lent per al conjunt de les persones que treballen als centres educatius amb edats 

compreses entre els 55 i els 65 anys. 

A partir d’aquesta nova situació estem finalitzant l’organització d’aquest nou pla amb l’objectiu 

principal de garantir un procés de vacunació de quasi 150.000 persones, complint amb dos 

objectius fonamentals: 

• Realitzar-ho en el menor nombre de dies que siga possible per a avançar en el control 

de la pandèmia mitjançant la vacunació de tot el personal que treballa als centres 

educatius i, d’aquesta manera, garantir el servei essencial de l’educació. 

• Seleccionar els dies més adequats per a evitar que els possibles efectes secundaris lleus 

que es produeixen en algunes persones, en les 24 hores següents a la vacunació, no 

alteren el funcionament normal dels centres. 

Per això, en funció dels Punts de Vacunació determinats per la Conselleria de Sanitat Universal i 

Salut Pública, la vacunació es realitzarà en els 25 Punts de Vacunació comunicats en escrits 

anteriors durant els dies 26 de març a la vesprada, 27 de març tot el dia, 31 de març a la vesprada 

i el dia 1 d’abril al matí. És a dir, en cinc sessions de vacunació amb unes 30.000 persones 

vacunades en cadascuna. 

A partir de l’escrit remés el passat 1 de març, tots els centres vau remetre el nombre de persones 

que podrien ser convocades al procés de vacunació. En l’escrit del 8 de març, us demanàrem la 

introducció en ITACA3 de la llista nominal de totes les persones menors de 55 anys, juntament 

amb  les dades personals bàsiques requerides per Sanitat i que per a cada persona us indicàrem 

en l’esmentat escrit d’1 de març: 

- DNI o NIE o número de passaport per a les persones que no disposen de DNI 

- Nom, cognom1, cognom2 

- Any de naixement 

- Número SIP (dada opcional) 

- Telèfon mòbil de contacte de cada persona 
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Atés que ara es poden vacunar totes les persones que treballen als centres educatius amb edats 

compreses entre els 18 i els 65 anys, és necessari actualitzar aquestes llistes, i cal incorporar tant 

les persones que per error no havien sigut introduïdes en les llistes que heu certificat en cada 

centre, com totes les persones amb edats compreses entre els 55 i els 65 anys amb la finalitat 

de poder disposar de les llistes definitives de les persones convocades en aquest Pla de 

vacunació. 

Amb la finalitat de poder ajustar les citacions de vacunació de cada centre, en les diferents 

franges horàries i Punts de Vacunació, necessitem que procediu a actualitzar aquestes llistes 

abans de demà dimecres 24 de març a les 14 hores. El mòdul específic d’ITACA3 ja està 

accessible de nou en ITACA3-GAD Gestió Administrativa>Procediments>Incidències Salut-

>Vacunació Covid únicament per a les persones amb perfil de direcció. 

El mòdul d’ITACA3 reflectirà la situació prèvia a l’acció de certificació que es va realitzar fa uns 

dies, és a dir, amb les dades de les persones introduïdes en el seu moment, perquè únicament 

calga incorporar les noves dades. 

Una vegada haja finalitzat la introducció completa de la llista de persones, la direcció del centre 

ha de donar aquesta per tancada, certificarà que totes elles formen part del personal que 

treballa al centre educatiu dels col·lectius indicats en la carta del passat 1 de març, i s’obtindrà 

una nova llista per ordre alfabètic amb la qual ha de presentar-se en el Punt de Vacunació. El 

sistema guardarà l’autoria de la persona, data i hora que va fer aquesta acció d’aquesta nova 

certificació. 

Abans de certificar la llista en l’aplicació informàtica ITACA3, és molt important que llegiu 

atentament els documents que hi ha disponibles sobre el Pla de vacunació en la web de la 

Conselleria: http://www.ceice.gva.es/va/covid-19. Sobretot, el relatiu al “Manual d’usuari 

ITACA3 (vacunació Covid-19)”, que explica el funcionament del nou mòdul. 

Si alguna persona, per oblit, no ha sigut introduïda en l’aplicació, es podrà reflectir de manera 

manuscrita al final de la llista que s’obté d’ITACA3. Aquesta llista, incloses aquestes persones, 

ha de ser signada i certificada pel responsable del centre. 

Durant la vesprada del dimecres 24 de març acabarem d’ajustar, en funció de les dades de les 

llistes actualitzades, la convocatòria que publicarem en la web de la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Esport http://www.ceice.gva.es/va/covid-19 al llarg de la vesprada-nit del dia 24 de 

març. 

Us recordem que cada centre educatiu ha de designar una persona en representació del centre 

en el Punt de Vacunació, qui ha d’acudir amb 30 minuts d’antelació a l’hora de cita fixada per al 

seu centre, amb la llista de les persones que han sigut convocades del seu centre amb 

independència de si acudiràn a vacunar-se o no. 

Com ja us vam indicar en escrits anteriors, hi haurà un control d’entrada, on hi haurà una 

persona representant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i una altra de la Conselleria 

de Sanitat Universal i Salut Pública, a les quals s’haurà de dirigir la persona que represente al 

centre educatiu, perquè li indiquen el lloc en el qual s’ha de situar per a anar marcant les 
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persones que arriben del seu centre i que puguen passar al recinte de vacunació. Una vegada 

finalitzada la vacunació del personal del seu centre, signarà la llista i l’entregarà a la persona 

representant de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que estiga en aquest Punt de 

Vacunació. 

Reiterem que és molt important respectar les hores de citació per a evitar el màxim possible les 

aglomeracions, que el procés es duga a terme de manera ordenada i amb la suficient comprensió 

per totes les persones davant de la complexitat d’aquest repte. 

Aprofitem aquest escrit per a reiterar-vos el nostre agraïment per la predisposició que mostreu 

en cada tasca i per la vostra col·laboració. 
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