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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 el Pla de vacunació del personal dels centres educatius. 

El pla s’ha elaborat amb l’objectiu principal de garantir un procés de vacunació massiva de 

quasi 120.000 persones en el menor nombre de dies que siga possible i, al mateix temps, que 

no es produïsca impacte en el funcionament ordinari dels centres, amb motiu dels possibles 

efectes secundaris que es produeixen en algunes persones en les 24 hores següents a la 

vacunació. 

Tenint en compte les característiques que han de reunir els punts de vacunació, la proximitat 

dels centres dels diferents municipis als punts de vacunació corresponents, així com els 

aspectes generals assenyalats en el paràgraf anterior, s’han determinat les dates i sessions de 

vacunació per a cada un dels municipis de la Comunitat Valenciana. 

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

persones que són objecte de vacunació. Ara es tracta d’elaborar la llista nominal de totes les 

persones menors de 55 anys, és a dir, les persones nascudes després de l’1 de gener de 1966, 

amb les dades que us indicàrem en l’esmentat escrit d’1 de març: 

La informació que s’ha d’omplir de cada persona és la següent: 

- 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. 

Cada centre educatiu serà citat en un Punt de vacunació, i s’especificarà el dia i l’hora, per la 

qual cosa es prega que aquestes es respecten, atés que és molt important per a evitar 

aglomeracions innecessàries.  

Cada Punt de Vacunació disposarà d’un nombre suficient de Taules de Vacunació per a atendre 

el personal dels centres educatius citats en el dia i hora corresponent. Aquesta citació es podrà 

consultar en la pàgina web de la Conselleria en l’apartat específic de coronavirus destinat a 

aquest efecte, on es disposarà del full informatiu que us adjuntem com a annex al present 

escrit, així com més informació d’interés. 

El full informatiu relatiu a la vacunació amb ASTRAZENECA, que us adjuntem com a annex, l’ha 

d’omplir cada una de les persones que es vacune i l’ha de lliurar en el moment previ a la 

vacunació. Qualsevol dubte sobre algun dels aspectes que figuren en el qüestionari del full 

informatiu s’ha de consultar amb el personal sanitari que es trobarà en el Punt de Vacunació. 

Cada centre educatiu ha de nomenar una persona responsable de vacunació que ha d’acudir al 

Punt de Vacunació, 30 minuts abans de l’hora a la qual haja sigut citat el seu centre, amb la 

llista de les persones que es vacunaran del seu centre. 
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Hi haurà un control d’entrada, en el qual 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’ha de dirigir el representant del centre educatiu esmentat en el paràgraf anterior 
amb la llista de personal. A cada una de les persones responsables de cada centre se li indicarà 
el lloc en el qual s’ha de situar per a anar marcant les persones que arriben del seu centre i que 
puguen passar al recinte de vacunació. Una vegada finalitzat el període horari indicat per al seu 
centre signarà la llista i la lliurarà a la persona responsable de la Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport que estiga en aquest Punt de Vacunació. 

 

En passar a l’interior del recinte de vacunació cada persona ha de portar el qüestionari ple que 
figura com a annex al present escrit, la seua targeta SIP (si en tenen o el seu número SIP si el 
coneixen) i el seu DNI o NIE o número de passaport per a les persones que no disposen de 
DNI. Si es disposa de la targeta o número SIP el procés de registre de dades és més ràpid. 

 

Aplicació informàtica 

Tal com es va indicar el passat 1 de març, s’ha desenvolupat un mòdul específic en l’aplicació 

informàtica ITACA3 en què les persones amb perfil de direcció o equivalent, podran accedir a 

omplir la llista concreta de persones treballadores del centre, menors de 55 anys, dels 

col·lectius que s’indiquen en la carta del passat 1 de març. 

És important assenyalar que una persona NO pot estar en dues llistes, per la qual cosa ITACA3 

controlarà que un altre centre educatiu no l’haja introduïda, i se n’advertirà del fet. Per a la 

persona que treballe en més d’un centre, cal que trie prèviament, per tant, el centre on serà  

integrada en la llista de vacunació. 

El mòdul específic d’ITACA3 serà accessible únicament per a les persones amb perfil de 

direcció a partir del dimarts dia 9 de març a les 9 hores i es tancarà la introducció de les 

llistes el dijous dia 11 de març a les 23.59, sense possibilitat de pròrroga, atés que és 

necessari disposar d’unes llistes completament tancades per a organitzar aquest procés tan 

complex. Els  centres que no hagen omplit en ITACA3 la llista de persones no entraran en el 

procés de vacunació massiu previst per a aquest mes de març, d’igual manera que les  

persones no incloses en la llista no podran ser vacunades en aquest procés. Segons es vagen 

rebent les llistes la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport assignarà els dies i hores als centres, 

per la qual cosa es prega que el mateix  dia 9 es comencen a remetre les llistes. 

El mòdul d’ITACA3 serà accessible en ITACA3-GAD Gestió Administrativa->Procediments-

>Incidències Salut->Vacunació Covid. 

Per als centres que ja disposen d’informació de personal docent i no docent introduïda en 

ITACA, es facilitarà un abocament massiu de tot el personal del centre, de manera que es 

facilite la introducció de les dades ja que hauran de verificar únicament les variacions a 

aquesta llista o les altes de persones d’altres col·lectius amb la finalitat exclusiva de la 

vacunació. 
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 Els centres que entren per primera vegada en ITACA3 han d’omplir completament la llista. En 

la web de la Conselleria, el  9 de març a primera hora, es publicarà un manual del mòdul nou 

de vacunació. En el cas concret d’aquests centres nous, i a partir de les dades proporcionades a 

aquesta Conselleria per a poder donar l’alta en el sistema, s’haurà rebut per correu electrònic 

el mètode d’accés. Si no s’han comunicat aquestes dades per a l’alta, han de posar-se en 

contacte amb la Direcció General de Centres Docents. 

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

centre, l’ha de donar per tancada i no es podrà modificar. Amb això es certificarà que totes 

elles formen part del personal que treballa en el centre educatiu dels col·lectius indicats en 

la carta del passat 1 de març, i s’obtindrà la llista per ordre alfabètic amb la qual ha de 

presentar-se en el Punt de Vacunació. El sistema guardarà autoria de la persona, data i hora 

que va realitzar aquesta acció de certificació. 

 

Procés de citació  

La citació del centre per al Punt de Vacunació, dia i hora es publicarà en la pàgina web de la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (http://www.ceice.gva.es/va/covid-19) amb 48 hores 

d’antelació com a mínim. La primera citació es publicarà el dissabte 13 de març  a les 9 hores. 

Reiterem que és molt important que es respecten les hores de citació per a evitar al màxim les 

aglomeracions, que el procés es faça 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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ANNEX 

Es procedirà a la vostra vacunació durant la jornada de hui. La vacuna que s’usarà és la 

d’AstraZeneca, l’ús de la qual està recomanada per a persones nascudes entre 1966 i 2003, 

ambdós inclusivament. 

Aquesta vacuna requereix dues injeccions que s’administren de manera intramuscular, 

habitualment en la part superior del braç. Entre l’administració de la primera i la segona dosi 

han de passar aproximadament 3 mesos. 

Contraindicacions o precaucions 

Abans de l’administració de la vacuna, per favor, reviseu la llista següent i marqueu, si és el 

cas, en la casella de l’esquerra si compliu algun dels criteris que hi ha descrits: 

 QÜESTIONARI MESURES QUE S’HAN D’ADOPTAR 

 Ha patit reacció al·lèrgica greu o immediata a 
dosis prèvies d’aquesta vacuna o a algun dels 
seus components com polisorbat i 
polietilenglicol? 

Contraindicació absoluta 

 Pateix alguna malaltia aguda moderada-greu 
o febre >38° C? 

Posposar la vacunació 

 Pateix mastocitosi? Posposar la vacunació 

 Té antecedents de reacció al·lèrgica a altres 
vacunes o tractaments injectables? 

Observar 30 minuts 

 Ha rebut alguna vacuna en els últims 14 dies? Posposar la vacunació  

Es recomana separar la vacuna contra la COVID-
19 d’altres vacunes prèvies un mínim de 14 dies 

 Pateix immunosupressió? Vacunar igualment.  

La resposta immune pot ser inferior 

 Ha passat la COVID-19? Vacunar igualment.  

 Està rebent tractaments contra la COVID-19 
(plasma de convalescents, anticossos 
monoclonals o antivírics)? 

Posposar la vacunació 90 dies  

 Està rebent tractament crònic amb 
anticoagulants? 

Cal una valoració: 

Si INR descontrolat, posposar la vacunació.  

Si INR controlat i estable poden rebre la 
vacunació IM. Pressionar 2 minuts després de 
l’administració. Es recomana utilitzar la tècnica en 
Z per a la injecció. 

 Està embarassada? 

Té pensat quedar-se embarassada? 

 

Està lactant? 

Posposar la vacunació  

Es recomana esperar a quedar-se embarassada 
dues setmanes després de la segona dosi. 

Vacunar i continuar amb lactància 

 Quina edat té? Fixeu-vos en l’edat mínima i màxima recomanada 
(persones nascudes entre 1966 i 2003) 
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Beneficis de la vacunació 

L’autorització de les vacunes contra la COVID-19 implica que els beneficis de l’administració 

superen àmpliament els riscos coneguts.  

Hi ha evidència de la protecció de la vacuna a partir de la tercera setmana després de 

l’administració de la primera dosi, encara que com qualsevol altra vacuna pot ser que no 

protegisca totalment a totes les persones vacunades.  

La vacuna no pot provocar COVID-19 en la persona que la reba. L’administració de dues dosis 

de vacuna reduirà la probabilitat d’emmalaltir, de desenvolupar malaltia greu i de morir. No 

obstant això, les persones vacunades han de continuar adoptant les mesures preventives per a 

reduir la transmissió. 

Reaccions adverses o efectes secundaris 

Com tots els medicaments, les vacunes poden causar efectes secundaris. En el cas que s’hi 

presenten, són lleus o moderats i tenen una duració aproximada de 2 o 3 dies. Entre aquestes 

reaccions, s’inclou:  

- Sensibilitat, dolor i inflamació en la zona d’injecció 

- Fatiga 

- Cefalea 

- Dolor muscular i d’articulacions 

- Febre o calfreds 

- Nàusees 

Què s’ha de fer en el cas d’una reacció adversa o efecte secundari 

Si després de la vacunació apareix algun dels efectes enumerats en l’apartat anterior, es pot 

utilitzar un tractament simptomàtic, amb analgèsics o antipirètics (com paracetamol) per a 

tractar aquests efectes, sense influir en la resposta immune. Si és necessari, podeu consultar 

amb el personal d’Atenció Primària.  

Si la reacció és lleu, també podreu notificar-la de manera electrònica a través de l’adreça web 

‘www.notificaram.es’ o en la pàgina de la Conselleria de Sanitat  Universal i Salut Pública a 

través de l’apartat Enllaços d’interés <Notificació de reacció adversa a medicaments>. 

Informe de vacunació 

Si es requereix un informe de vacunació, estarà disponible per al seu accés i descàrrega una 
vegada es registre la vacunació. Aquest informe es podrà descarregar des de la web de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, en el subapartat d’Història de Salut Electrònica. 
Per a fer-ho, cal disposar de certificat digital o clave24. 

http://www.san.gva.es/web/portalhse/inicio 
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