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Benvolgudes famílies, 

Després  d'un  curs  2019-2020  marcat  pel  tancament  dels  centres  docents  durant  el  tercer

trimestre degut a la pandèmia per Covid-19, iniciem un nou any escolar, certament amb il·lusió,

però també marcat per les mesures de prevenció  i actuació directa que haurem de respectar

conjuntament. Us preguem doncs el màxim de comprensió per les dificultats que això provocarà

inevitablement. Així mateix us invitem a establir amb el Centre una intensa col·laboració i fins i tot

complicitat. No són moments fàcils per ningú, ni a nivell personal, ni familiar, ni social ni planetari.

Més que mai hem de ser solidaris i ajudar-nos mútuament. 

Des de l'Institut Pompeu Fabra  ens comprometem a dur a terme la nostra tasca amb el màxim

esforç  personal  i  professional.  Hem confeccionat  un  PLA D’ORGANITZACIÓ DEL CENTRE

específic pel curs 2020-2021 seguint les directrius de les autoritats d'Educació i de Salut de la

Generalitat de Catalunya. Aquest PLA, amb el vist i plau de la Inspecció Educativa i l'aprovació

del  Consell  Escolar  del  Centre,  es  troba  a  la  vostra  disposició  al  web

https://ipompeufabra.cat/documentacio/ . Hi trobareu molta informació sobre les diferents circuits i

moments d'entrada i sortida de l'edifici amb l'objectiu d'evitar aglomeracions, el pla de neteja i

desinfecció, la utilització de la cantina, el Protocol d’actuació en cas de detectar un possible cas

de Covid-19, el Pla de treball en cas de confinament, etc. 

Adjuntem  un  recordatori  d'elements  importants  del  Pla  esmentat  per  l'alumnat,  així  com  els

documents oficials que el  Departament d'Educació vol posar a disposició de les famílies dels

centres educatius. 

Evidentment, sempre trobareu la informació important en el web de l'Institut que us aconsellem de

consultar regularment. També hi trobareu els horaris del proper dia 14 per a la presentació de

cada curs: https://ipompeufabra.cat/calendari-escolar-2/ (cal respectar estrictament els horaris!)

En els propers dies us farem arribar així mateix una Declaració Responsable que el Departament

d'Educació  exigeix  retornar  signada  per  tal  de  garantir  la  seguretat  del  Centres  Educatius.

Aprofitarem per comunicar-vos les darreres informacions o novetats que es puguin haver produït.

Agraïm  anticipadament  l'esforç  que  realitzareu  per  conscienciar  els  vostres  fills/es  sobre  la

importància de respectar les normes establertes, en benefici propi i del conjunt de la comunitat

educativa. Junts podrem crear un Institut més segur.

Aprofito l'avinentesa per saludar-vos 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,  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 ... Veure «Llista de comprovació de símptomes per a les famílies».

- 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, etc.

-  Signar i  respectar la  Declaració Responsable adjunta: 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.

Moltes gràcies!
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ESO (accessos a l’edifici)

GRUP ACCÉS (entrada principal)

1r. A-B-C
Pati lloc preestablert > Escala emergència pati

A partir de les 8.05 i les 15.05

1r. D Pati lloc preestablert > Escala emergència entrada

A partir de les 8.05 i les 15.05

2n.  A-B-C-D Pati lloc preestablert > Escala principal

A partir de les 8.05 i les 15.05  

3r.  A-B-C-D Pati lloc preestablert > Escala emergència pati

A partir de les 8.05 i les 15.05  

4t. A-B Porta gimnàs (Entrada C/ Joan J.) A partir de les 8.00 i les 15.00

4t.  C Escala emergència entrada

A partir de les 8.00 i les 15.00

4t.  D Escala principal

A partir de les 8.00 i les 15.00

PDC Pati lloc preestablert >  Escala principal

A partir de les 8.05 i les 15.05

BATXILLERAT (accessos a l’edifici)

GRUP ACCÉS

1r. A-B
Porta principal >  Escala emergència entrada

A partir de les 8.00 i les 15.00

2n. A Porta principal > Entrada principal

A partir de les 8.00 i les 15.00

2n. B Porta principal > Escala emergència pati

A partir de les 8.00 i les 15.00
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CCFF (accessos a l’edifici)

GRUP ACCÉS

  AM1A  

AM1B

Entrada C/ Joan J.  > Taller AUTO1

 AM2   Entrada C/ Joan J. > Taller AUTO3

 AS1 

AS2

Entrada C/ Joan J. > Taller AUTO1

AX1

AX2

Entrada C/ Joan J. > Taller AUTO3

 MM1 Entrada C/ Joan J. > Taller MET1

 MM2  Entrada C/ Joan J. >Taller AUTO3

 MS1

MS2

Entrada C/ Joan J. > Taller MET1

 MS3  Entrada C/ Joan J. > Porta gimnàs

 QF1 

QF2

Porta principal > Escala principal

Entraran anticipadament per trobar-se al laboratori 5' abans

 QS1   QS2

QFS1 QFS2 

Porta principal > Escala principal

Entraran anticipadament per trobar-se al laboratori 5' abans

mailto:a8045471@xtec.cat
http://www.ipompeufabra.cat/

