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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
Fets
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1.

L’aplicació de les mesures excepcionals de prevenció, contenció,
coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 per al curs 2020-2021 ha permès mantenir els
centres educatius oberts durant tot el curs, que l’impacte de la COVID-19 en
els membres de la comunitat educativa hagi estat controlat, i que s’hi hagi
donat una baixa incidència de contagis.

2.

Atesa l’experiència adquirida durant el curs 2020-2021, l’evolució de la
pandèmia, l’estratègia de vacunació i l’eficàcia de les vacunes, per tal de
recuperar progressivament la plena normalitat educativa, millorar el
rendiment acadèmic i el benestar emocional i afavorir l’equitat, aquest curs
2021-2022 s’ha d’organitzar amb l’objectiu prioritari de garantir la
presencialitat completa de tot l’alumnat, tot tenint present el grau d’incertesa
que suposa haver de dur a terme la planificació del curs quan falten alguns
mesos perquè comenci.

3.

La Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció
i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19,
recull el següent:
En qualsevol cas, haurà d’assegurar l’adopció de les mesures organitzatives que siguin
necessàries per evitar aglomeracions i garantir que l’alumnat i treballadors puguin
complir les indicacions de distància o limitació de contactes, així com les mesures de
prevenció personal, que s’indiquin per les autoritats sanitàries i educatives.

4.

L’educació es considera una activitat essencial i un dret de la infància i
adolescència a protegir, i per això, atesa la valoració de la situació en la data
actual, es fa necessari establir mesures de prevenció, higiene i promoció de la
salut davant la COVID-19 per al curs 2021-2022 que possibilitin la màxima
presencialitat en un entorn segur i saludable, amb la flexibilitat necessària en
funció de l’escenari epidemiològic.

5.

Per tot això, la Conselleria d’Educació i Formació Professional i la
Conselleria de Salut i Consum han elaborat conjuntament els protocols
d’actuació que els centres educatius no universitaris hauran de seguir, d’acord
amb el seu marc jurídic de referència, per planificar l’inici del curs 2021-2022 i
que hauran d’aplicar durant tot el curs, en previsió dels escenaris que es
presentin en funció del que determinin les autoritats sanitàries segons
l’evolució de la pandèmia de COVID-19.

Fonaments de dret
1.

L’article 43.2 de la Constitució espanyola de 1978 (BOE núm. 311, de 29 de
desembre), el qual estableix que és competència dels poders públics tutelar la
salut pública a través de les mesures preventives i de les prestacions i serveis
necessaris, i indica que la llei ha d’establir els drets i deures de tothom en
aquest punt.

2.

L’article 27 de la Constitució espanyola, el qual reconeix el dret universal a
l’educació.

3.

L’article 36.2 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer (BOIB núm. 32, d’1 de març), el qual
estableix que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
competència de desenvolupament legislatiu i d’execució de l’ensenyament en
tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

4.

L’article 30.48 i el 31.4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, els quals
estableixen la competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
matèria sanitària.
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5.

La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l’educació (BOE
núm. 159, de 4 de juliol).

6.

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, de 4 de
maig).

7.

L’article 51 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears (BOIB
núm. 55, de 22 d’abril), el qual estableix que l’Administració sanitària, en
l’exercici de les seves competències, ha d’adoptar les mesures adequades
d’intervenció provisionals davant situacions de risc per a la salut col·lectiva.
Les mesures i actuacions que s’ordenin amb caràcter obligatori i d’urgència o
necessitat s’han d’adaptar als criteris expressats en la Llei orgànica 3/1986, de
mesures especials en matèria de salut pública (BOE núm. 102, de 29 d’abril).

8.

La Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció
i coordinació per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE
núm. 76, de 30 de març).

9.

L’Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021 pel qual s’aprova el
nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la
Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, s’estableixen els nivells d’alerta
sanitària que s’han d’aplicar a cada una de les illes i s’estableixen mesures
excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables
temporalment a les illes (BOIB núm. 60, de 6 de maig).

10.

L’Acord del Consell de Govern de 21 de maig de 2021 pel qual s’estableixen
els nivells d’alerta sanitària que s’han d’aplicar en cada una de les illes, es
modifica puntualment l’Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021, pel
qual s’aprovà el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per
Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i s’estableixen
mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables
temporalment a les illes (BOIB núm. 66, de 22 de maig).

11.

El Decret 23/2020 de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text consolidat del
Decret pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle
d’educació infantil (BOIB núm. 135, d’1 d’agost).

12.

La Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 44, de 3 d’abril).

13.

L’article 8.6 i 10.8 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa (BOE núm. 167, de 14 de juliol).
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Per tot això, d’acord amb la proposta formulada conjuntament per la Direcció
General de Planificació, Ordenació i Centres i la Direcció General de Salut Pública i
Participació amb data 3 de juny de 2021, dictam la següent
Resolució
1.

Aprovar les instruccions d’organització i funcionament per als centres
educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
curs 2021-2022, que consten en l’annex 1, i els annexos que el
complementen:
— Annex 2. Mesures de protecció individual, col·lectiva i control sanitari i
pautes per al correcte ús del material de protecció individual als centres
educatius de les Illes Balears.
— Annex 3. Pautes de ventilació, neteja i desinfecció dels espais dels centres
educatius davant la COVID-19.
— Annex 4. Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes
compatibles amb la COVID-19 entre l’alumnat del centre.
— Annex 5. Protocol d’actuació davant la detecció de símptomes
compatibles amb la COVID-19 entre els professionals dels centres
educatius.
— Annex 6. Pautes per a l’organització dels desplaçaments i els espais dels
centres.
— Annex 7. Protocol dels serveis complementaris de menjador i de cafeteria
— Annex 8. Protocol per al servei de transport escolar.
— Annex 9. Orientacions per a la revisió i actualització del pla de
contingència.
— Annex 10. Orientacions per a la revisió i l’actualització del pla digital de
contingència.
— Annex 11. Protocol d’actuació per a les classes presencials que impliquen
la pràctica d’activitat física en ensenyaments de règim general i de règim
especial.

2.

Instar l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a analitzar
el contingut d’aquesta Resolució a l’efecte establert en el segon paràgraf de
l’article 8.6 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa.

3.

Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè
comenci a produir efectes a partir de la data de publicació. No obstant això,
els centres no hauran d’implementar les mesures dels annexos, que es
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detallen en el punt primer de la present Resolució, fins dia 1 de setembre de
2021, excepte en els casos en què s’indiqui explícitament una data anterior.
Palma, 4 de juny de 2021

El conseller d’Educació
i Formació Professional

La consellera de Salut i Consum

Martí X. March i Cerdà

Patricia Gómez i Picard
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