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Benvolgudes famílies, i companyes i companys,
Demà comença un curs ple d’ incertesa i per què no dir-ho, por per a alguns. Supose que a hores
d’ara tindran moltes preguntes que fer-me com a director, que a dia de hui no tinc resposta per
a moltes d’elles. El centre és un centre segur? Serà tot allò que es podrà: la nostra pròpia salut
dependrà de què l’ IES Almussafes siga tot el segur que es puga. Però no puc garantir-los un risc
zero. Saben que un defecte que tinc és la sinceritat. L’ Educació és dinàmica, enriquidora i
requereix d’un contacte. I els protocols no sempre tenen prevista aquesta circumstància, ni la
idiosincràsia del funcionament del centre ni sobretot, del seu alumnat.
Vostès possiblement no sàpiguen menys informacions que jo: aquelles que apareixen a la
premsa i altres mitjans. No pensen, que els equips directius dels centres en tenim informació
privilegiada. Sols la responsabilitat de què no passe res i que el centre puga funcionar amb unes
garanties de salut i higiene mínimes per a tots, i que l’alumnat exercisca el seu dret a l’educació.
Molts ens estem acomiadant temporalment de persones majors i vulnerables, i als quals ni els
nostres fills ni nosaltres, els vorem durant un llarg període de temps com voldríem per seguretat.
I podem dir que tenim sort que els vorem quan tot passe, altres ja no tenen esta sort. És la nostra
responsabilitat. Són dies difícils per a tots.
Seré novament sincer: no treballem en el món de la salut ni de la prevenció. L’OMS recomana
evitar espais tancats, el contacte estret i romandre en llocs concorreguts (principi de les “3C”).
Açò els pot recordar molt un aula i nosaltres no tenim la formació que cal. Tenim un pla, sí, però
no tots la formació per a aplicar-lo. Ni les famílies, ni el personal, ni l’alumnat. Ni han
contradiccions en tot açò, però hem d’afrontar la situació entre tots i totes. És molt complicat.
Després de molts sacrificis -i malestar en alguns de vostès per la supressió d’optativitat-, hem
aconseguit garantir al cent per cent la presencialitat en pràcticament tots els nivells. Ho hem fet
de dues maneres principalment:
1. Limitant les ràtios a menys de 20 alumnes per aula (espai) que anirà vinculada a un grup
2. En aquells grups que superen aquesta ràtio, ubicant-los en espais en els quals es
garantisca la superfície de 2,25 m2 per alumne que es recomana des dels organismes
oficials.
Per aquest motiu, demanem la seua complicitat, SÍ LA TEUA. Tots tenim molt que aportar per a
que el centre siga un lloc segur. Primer que tot, si presentes símptomes compatibles amb el
virus, evita anar al centre. Penseu que no sols fiqueu en perill la vostra vida, si no que la de tots
(febra superior a 37,5 graus, tos, dolor muscular, vòmits, diarrea...). Per suposat, preguem que
eviteu medicació abans de la jornada que puguen dificultar la detecció de possibles símptomes.

INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA
ALMUSSAFES

Av. de la Foia, 1
46440 Almussafes (València)

També complint i fent complir les normes; o aportant millores; o comunicant possibles
situacions que puguen ser perilloses o que puguen ficar en perill la salut d’altres... Tot és
seguretat. I jo també m’equivoque moltes vegades. Penseu que nosaltres anem a estar en una
aula durant cinc hores diàries, amb una ventilació millorable i amb un contacte diari que pot
arribar als 100 alumnes en un dia, sense distància. També nosaltres som personal de risc, per
això i per la professionalitat del meu personal, sé que farem tot allò impossible per a que els
vostres fills i filles tinguen un espai segur. La seua seguretat, és la nostra. Però hem de ser
conscients que a l’IES Almussafes superem els 10000 contactes diaris i són molts, pels vora 700
alumnes, 1400 pares i vora 100 treballadors del centre. A Almussafes donen treball grans
multinacionals que multipliquen el contacte diari entre nosaltres. Hem de ser tots i totes
responsables.
Respecte a l’absentisme. Jo no soc jutge ni tenim jurisprudència sobre què prima en una situació
sobre aquesta: el dret a l’educació o el de la salut. Hem treballat dur per a garantir que tots
assistisquen diàriament al centre. Necessiten socialitzar-se i rebre una educació presencial.
Tenim ganes de vore-los a les aules, perquè tenim ganes d’estar amb ells. Ens agrada el nostre
treball, encara que no en aquestes circumstàncies. Les classes on-line han segut un fracàs, i
sempre que siga possible hem d’evitar-les. Però jo no vaig a enfrontar-me a vosaltres. També
soc pare. Nosaltres seguirem els nostres protocols d’absentisme, i seran els òrgans competents
els que actuaran. No vos puc dir més, perquè tenim una normativa i cap instrucció concreta que
diga el contrari.
En canvi, sí que serem durs en possibles situacions de desprotecció. Si considerem que les
famílies no són responsables en el material i condicions en les que assisteixen a classe els seus
fills i filles, actuarem en conseqüència. Vindre amb mala higiene, sense col·laborar amb el centre
en allò que es comunique o que estiga dintre del nostre pla de contingència, o no vindre amb
material de protecció de manera habitual o en condicions, serà motiu suficient; a banda d’altres
supòsits que contempla la normativa vigent.
Vos recomane que visiteu la nostra web on està un apartat exclusiu d’informació sobre el
coronavirus i sobre este peculiar curs.
A la web https://www.iesalmussafes.org/infocoronavirus teniu a banda del nostre pla de
contingència (en constant actualització, perquè les possibles situacions són moltes i eixiran de
noves), a banda de la distribució d’aules, protocols de la Conselleria de Sanitat, Guia d’actuació
de possibles casos, etc... Informació que considerem vitals per a tindre una bona coordinació i
ser un poc més “segurs”.
També a la web teniu un llistat de material de protecció que ha de portar el personal del centre
i alumnat. Importantíssim, el que es detalla. També el portar botelles amb aigua de casa i evitar
fonts (anul·lades) i aixetes de banys.
Durant aquest primers dies se vos citarà a una reunió telemàtica amb el tutor/a dels vostres fills,
i insistirem en les mesures de seguretat i noves tecnologies (TIC), en previsió de possibles
confinaments parcials o totals, que els tindrem.
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També hem habilitat un correu electrònic d’informació, propostes de millora i denúncies
relacionades amb el nostre pla de contingència i la seua aplicació. Podeu enviar-les a
contingencia@iesalmussafes.org
Estic segur que tot anirà bé. Som una gran família i ha quedat demostrat durant aquest darrers
mesos. Entre tots i totes farem que l’ IES Almussafes, siga un espai més segur.
Quede a la vostra disposició. Atentament vos saluda,

DIRECTOR

Francesc Bastidas

