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Benvolgudes famílies, benvolguts estudiants,

Alguns  de  vosaltres  us  heu  mostrat  inquiets  per  la  represa  de  les  classes  en  les  actuals

condicions d'incertesa per causa del Covid-19. Tal com us vaig informar anteriorment, en el web

de l'institut (https://ipompeufabra.cat/informacio-covid-19/) teniu el Pla d'Organització del Centre que detalla el

conjunt de mesures previstes per minimitzar el risc de contagi: grups majoritàriament estables a

les aules, accessos al Centre diversificats, esglaonament de les entrades i sortides per evitar

aglomeracions, pla de desinfecció, ús de mascareta, neteja de mans i material, pla de ventilació,

etc. La disminució de ratios a les aules ve limitada per la disponibilitat d'espais i de professionals

que  sobrepassa  la  nostra  capacitat  de  decisió.  En  tot  cas,  podem  afirmar  que  complim  les

orientacions del Departament d'Educació i que l'esmentat Pla ha estat controlat per la Inspecció

Educativa i aprovat pel Consell Escolar, màxim òrgan representatiu del conjunt de la comunitat

escolar del nostre Institut.

D'altra banda, el Departament d’Educació  demana també controlar la febre de tota persona que

vulgui entrar a l’Institut i no permetre-ho si no reuneix les condicions de salut necessàries. Us

preguem doncs que verifiqueu vosaltres mateixos la temperatura i l'estat general de salut dels

vostres fills/es abans de sortir  del  vostre domicili.   Ens evitarem així  la necessària, però molt

desagradable  tasca,  d'impedir  l'entrada  a  l'edifici  al  nostre  propi  alumnat.  Evidentment,  si  es

trobés malament durant la seva estada en tindríem la cura escaient fins que el/la vinguéssiu a

buscar.  Serà molt  important,  en particular  mentre duri  la  pandèmia,  que sempre tinguem les

vostres dades actualitzades (telèfons, la tarja sanitària, etc.) i una o més persones de contacte

per poder venir a l'Institut amb caràcter d'urgència.

Tal  com us  vaig  anunciar  en  la  darrera  comunicació,  el  Departament  d'Educació   exigeix  la

signatura d'una  Declaració Responsable per poder permetre l'accés de l'alumnat al Centre. Us

adjuntem la que de moment ha publicat el Departament, així com el full de dades i l'acord amb la

normativa establerta. Hauríeu doncs de llegir i signar immediatament aquests documents per tal

de lliurar-los  al  tutor  del  vostre fill/a  el  proper  dia  que es presenti  a  l'Institut.  Com en altres

qüestions, haurem d'estar preparats per a canvis, esmenes i actualitzacions. 

Com  ja  sabeu,  trobareu  a  la  nostra  pàgina  web  el  llistat  dels  grups  de  l'ESO

(https://ipompeufabra.cat/llistats-dalumnes-deso-per-al-curs-2020-2021/), així com l'horari de presentació dels cursos

del  proper  dia  14 (https://ipompeufabra.cat/calendari-escolar-2/).  Per  evitar  aglomeracions i  creuament  de

grups, us preguem no avançar l'hora d'arribada al centre ni retardar la sortida. Aquest mateix

objectiu és la raó d'haver d'establir itineraris i punts d'accés diversificats per entrar a l'Institut (us
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vàrem lliurar unes graelles en el correu anterior). Us recordem aquí els elements més importants,

comptem que ajudareu els vostres fills/es a ser escrupolosos en el compliment estricte de l'horari i

lloc d'accés per tal de minimitzar els riscos de contagi:

“L'alumnat de CCFF entrarà al Centre pel Carrer Joan Junceda  accedint directament als seus tallers corresponents.

Els de la família professional de Química podran utilitzar l'entrada i escala principal per arribar als laboratoris del 1r. pis.

Es demanarà que siguin ja al seu lloc de treball 5 minuts abans de l'hora habitual d'inici de les classes (8.10h i 15.10h

en comptes de 8.15h i 15.15h).

L'alumnat de 1r. de Btx, així com el de 4t. de l'ESO C, entrarà al Centre per la porta principal i l'escala d'emergència de

l'entrada. L'alumnat de 2n de Btx. i de 4t de l'ESO D ho faran per la porta i escales principals. L'alumnat de 4t. de l'ESO

A i B entraran al Centre per la porta del Carrer Joan  Junceda i accediran a l'edifici per les escales del gimnàs. Tots els

alumnes de 4t de l'ESO i Batxillerat hauran de ser dins les seves aules a les 8.10h (a la tarda a les 15.10h).

L'alumnat de 1r, 2n i 3r de l'ESO accediran al Centre a partir de les 8.10h per l'entrada principal i es reuniran per grups

en llocs preestablerts del pati. Pujaran a les seves aules esglaonadament per 3 accessos diferents: escala principal,

escala d'emergència del pati i escala d'emergència de l'entrada.

Les sortides de tots els grups es faran inversament en el mateix ordre  i pels mateixos accessos determinats per entrar.”

Finalment,  us  recordem també que hem aturat  la  tramitació  de les  reserves de taquilles  per

l’alumnat fins que els nous hàbits d’entrades i sortides estiguin interioritzats i haguem entrat en

una dinàmica de compliment regular d’aquestes noves normes, malauradament necessàries. A

més,  caldrà  preveure  una  distribució  i  una  utilització  que  no  afavoreixi  les  aglomeracions

d’alumnat al seu voltant. Ho anirem pensant ... Com també haurem de preveure torns per a la

utilització  dels  lavabos durant  l’esbarjo.  Aconsellem que cada estudiant  porti  la  seva ampolla

d’aigua individual.

Esperem  que  tots  aquests  entrebancs  i  limitacions  puguin  esdevenir  innecessaris  el  més

ràpidament possible. Mentre estem obligats a aplicar-los, us preguem la vostra comprensió i que

ens ajudeu a fer-los viure el més constructivament possible als vostres fills/es.  Pensem en la

salut de tots. Gràcies anticipadament.

Molt cordialment

Guillem Ruiz Gomar

Director 
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RECORDATORI D’ALGUNS ELEMENTS IMPORTANTS DEL PLA

D’ORGANITZACIÓ DEL CURS 2020-2021 PER A L'ALUMNAT

-  Evitar  aglomeracions  a  les  portes  d'entrada  de  l'Institut,  passar  el  control  de

temperatura, respectar els horaris i els accessos establerts per a cada grup.

- Utilitzar la mascareta permanentment de manera correcta i portar una de recanvi.

- Desinfectar-se les mans a l’entrar al Centre i/o entrant i sortint de les aules. Hi haurà els

productes adients disponibles.

- Arribar a les aules, tallers i laboratoris amb una puntualitat extrema. L’alumnat de 4 t.

ESO, Batxillerat i CCFF (Química) entraran abans al Centre i hauran de trobar-se a l’aula

5 minuts abans del començament oficial de les classes. També sortiran 5 minuts abans a

l’esbarjo i per sortir del Centre.

- Desinfectar mobiliari, eines, ordinadors, taules, etc. en sortir de les aules si ha d’haver-hi

un canvi de grup.

- Preservar els grups estables i respectar la distància de seguretat en qualsevol activitat,

esbarjo o sortida (incloent els  professors a classe).

- Portar una ampolla d’aigua per evitar la utilització d’aixetes comunes.

-  Verificar  l'absència  de  símptomes  susceptibles  d'indicar  contagi  amb  Covid-19  que

impedeixin la presència al Centre:   Febre (controlar la temperatura abans de sortir del

domicili),  tos,  dificultat  respiratòria,  cansament,  diarrea,  mal  de  coll,  alteració  gust  i

olfacte, dolor muscular ... 

- No anar a l'Institut en cas de conviure amb una persona diagnosticada amb Covid-19,

estar aïllat o en quarantena, esperar el resultat de proves PCR, i seguir les indicacions

dels responsables de Sanitat. 

- Signar i respectar la Declaració Responsable: normes establertes, contacte, informació

al Centre, ...

- Mantenir actualitzada la informació lliurada al tutor sobre l'estat de salut i les persones

de contacte (familiars, amics, tutors legals, ..) que hauran de presentar-se al centre en

quant aquest ho requereixi.
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DECLARACIÓ D' ACORD AMB LA NORMATIVA I INFORMACIÓ DE DADES

Nom i cognoms del pare/mare/tutor o alumne major d'edat: ..........................................................................

DNI/NIE/PASSAPORT nº: ....................................

Adreça complerta: ..................................................................................................................

Telèfon(s) de contacte: .....................................// .......................................................

Nom i cognoms de l'alumne menor d'edat: .....................................................................................................

DNI/NIE/PASSAPORT nº: ....................................................

Curs, classe, mòdul: ......................................................

Nº Targeta sanitària: ..................................................

Nom de les persones de contacte  i nº de telèfon per recollir l'alumne en cas de  malaltia:

Persona 1: ...................................................................................................................................................

Persona 2: ...................................................................................................................................................

En  .......................................................................  (pare,  mare,  tutor  o  alumne  major

d'edat), amb DNI/NIE/PASSAPORT nº ........................................

DECLARO:

-  Haver  llegit  i  conèixer  la  normativa  de  l'Institut  Pompeu  Fabra  de  Badalona  i,  en

particular, les mesures orientades a prevenir els contagis, així com, en el cas escaient,

garantir la traçabilitat del Covid -19.

- Comprometre'm a respectar aquesta normativa i/o fer-la respectar pel meu fill/a.

-  Informar el  Centre de qualsevol cas de Covid-19 amb el que pugui haver estat en

contacte.

- Mantenir actualitzades les dades de les persones de contacte que vindran a recollir

ràpidament del Centre el meu fill/a en cas de malaltia.

Lloc, data i signatura .......................................................................................................
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