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Benvolgudes famílies,

Abans de qualsevol altra consideració, la direcció i el claustre de professors de
l’Institut Pompeu Fabra vol mostrar la seva solidaritat envers aquelles famílies
que han patit o estan patint les conseqüències directes o indirectes de l’actual
pandèmia. És difícil no haver estat afectat personalment ,  per algun membre
de la família,   amic o conegut.  La comunitat educativa sencera del  Centre
comparteix,  al  mateix  temps  que  la  tristor  i  la  incertesa,  l’esperança  del
restabliment i de la fortalesa guanyada per la superació de la crisi.

Vivim un moment excepcional de conseqüències impredictibles, també des del
punt de vista cultural, social i econòmic. Volem assumir la responsabilitat que
ens  correspon  com  a  Centre  Docent  per  tal  de  minimitzar  els  aspectes
negatius que se’n poguessin derivar. Al contrari, pensem que, més que mai, la
sortida  positiva  d’aquesta  situació  suposa  incentivar  els  grans  valors  que
promou el nostre Projecte Educatiu: la importància de la cultura i la formació
integral de l’alumnat; la insistència en el respecte, la justícia i la solidaritat;  la
conscienciació sobre preservació del medi ambient ... No som els únics que
afirmem que el futur de la humanitat passa per la concreció social d’aquests
valors,  però,  juntament  amb  vosaltres,  som  essencials  per  a  poder
transmetre’ls als vostres fills i filles. No ens aturarem, insistirem, perquè el
seu futur depèn de la seva formació actual.

Segurament, tant vosaltres com els vostres fills/es us heu demanat en molts
moments  què  passaria  durant  aquest  3r.  trimestre  i  com acabaria  el  curs
acadèmic.  Sembla  encara  difícil  donar  una  resposta  suficientment  precisa.
Més enllà de les informacions ambigües o mal interpretades dels mitjans de
comunicació,   el  que  podem afirmar  a  partir  de  les  darreres  orientacions
rebudes per part del Departament d’Educació són les següents. 

-  El  3r.  trimestre  continuarem l’activitat  acadèmica  a  distància.  No  podem
comptar  amb  una  represa  de  les  classes,  que,  si  es  produís, seria  més
simbòlica que efectiva.

-  Cara  a  la  qualificació  final,  la  primera  i  segona  avaluacions  tindran  un
caràcter fonamental, la qual cosa no minimitza la importància de la tercera,
tant per recuperar les anteriors, com per precisar la nota definitiva, afiançar
competències  i  preparar  l’alumnat  per  iniciar  el  proper  curs  en  condicions
òptimes.

- No hi haurà «aprovat general». Altra qüestió és que s’intenti limitar els casos
de repetició de curs. Tot i així, les orientacions del Departament publicades el
21 d’abril no en diuen res. Tanmateix, la promoció de curs no implicaria per
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força haver aprovat les matèries del curs anterior. Poden quedar un nombre,
no precisat oficialment, d’assignatures suspeses.

- El 19 de juny finalitzarà el curs escolar (activitats lectives).

- Els cursos «finalistes»: 4t. de l’ESO, però sobretot 2n. de Btx. i els darrers
cursos  de  CCFF,  poden  rebre  una  consideració  particular  en  funció  de
l’endarreriment de les PAU.

- Si no hi ha modificacions, està previst que les P.A.U tinguin lloc del 8 al 10
de juliol.

- Molt probablement, la direcció i els serveis administratius del Centre hauran
de tramitar les gestions de preinscripció i matriculació a partir d’una data no
determinada del mes de maig. L’Institut, però, romandrà globalment tancat.

- Les sortides, colònies i viatges  queden definitivament anul·lats aquest curs.
Estem  treballant  per  aconseguir  recuperar  els  diners  avançats.  Us  en
informarem quan ho tinguem concretat.

- El Departament d’Educació voldria facilitar connexions i equipaments digitals
als  alumnes  que  ho  necessitin,  prioritàriament  de  cursos  «finalistes».  De
moment sembla que s'haurien de beneficiar 4 famílies del Centre. Esperem
que el nombre pugui augmentar properament.

No  us  podem  oferir  més  precisions,  molts  aspectes  estan  directament
relacionats amb l’evolució temporal de la pandèmia i són, en conseqüència,
desconeguts.  Tanmateix,  sí  volem  oferir-vos  algun  consell  avalat  per
especialistes en les qüestions tractades.  Durant aquest període excepcional,
els vostres fills/es haurien de:

- Cuidar la l’alimentació, el descans i fer exercici adaptat a les circumstàncies
(hi ha moltes propostes on line).

- Seguir un horari i establir rutines de treball , descans i feines domèstiques.

-  Mantenir  contacte  a  distància  amb  els  amics:  videoconferències,  per
exemple.

- Programar la realització de les feines acadèmiques per tal de respectar les
dates de lliurament comunicades pel professorat.

No volem afegir una pressió inadequada en aquest temps difícil de tancament
dels Centres Docents. Tot i  així,  estem convençuts de la importància de la
regularitat en la realització de les feines que proposem i us demanem que
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vetlleu perquè els vostres fills/es no perdin els hàbits de treball que costaria
molt  recuperar  el  curs  següent  després  d’una  aturada  excessivament
prolongada. Per facilitar  aquest seguiment hem posat a la  vostra disposició
les graelles  que us permetran conèixer les tasques encomanades a cada curs.
Aquest treball regular i adaptat, no només ens sembla fonamental cara a la
recuperació de les avaluacions anteriors i la nota definitiva de les avaluacions
3ª.  i  final,  el  considerem  també  important  per  afavorir  un  cert  equilibri
psicològic durant aquest temps de confinament.  De manera no exclusiva,   és
particularment important en apropar-se el final d’una etapa educativa: 3r. i 4t.
de l’ESO i tot el Batxillerat. 

Entenem que puguin haver situacions personals o familiars complicades que
dificultin el treball acadèmic: malalties, deficiències en l’equipament digital o
altres  ...  No  dubteu  a comunicar-ho  als  tutors  corresponents,  intentarem
trobar una solució, en tot cas, ho tindrem en consideració.

Finalment,  no em resta més que agrair-vos l’esforç d’adaptació a aquestes
circumstàncies imprevistes que vosaltres també realitzeu. Tots estem aprenent
a resituar la nostra feina i això pot provocar algun desajustament inevitable
que us preguem d’excusar. Creieu no només en la nostra millor voluntat, sinó
també  en  l’esforç  concret  i  continuat  per  millorar  dia  a  dia  la  nostra
responsabilitat educativa en benefici dels vostres fills i filles.

Rebeu una molt cordial salutació.

Guillem Ruiz Gomar

Director
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