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Almussafes, 15 de gener de 2021 
 
 
Benvolguda comunitat educativa, 
  
Com sabeu, en setembre vos vaig enviar una carta indicant-vos que enguany anava a ser un any 
complicat. No ens equivocàvem. Una vegada arribats a pràcticament al meridià d’aquest curs 
20-21 i lluny d'alarmar-vos, estem analitzant les diferents notificacions que alguns de vosaltres 
ens heu fet arribar i hem detectat un  nombre no habitual de positius actius simultanis, tan en 
professorat,  com en l’alumnat. És una situació que en el què portem de curs mai s'ha donat i 
que ens preocupa perquè ens afecta a tots per igual. El professorat (84) està fent un important 
esforç per a arribar a tot, però actualment estem amb vora un 13  per cent de baixes no 
cobertes. Entre els nostres vora set-cents alumnes, el percentatge de positius i en quarantena 
és sensiblement menor. No tenim cap grup confinat. No obstant això, creguem que des del 
centre estem intentant donar una imatge de “normalitat” i ells no tenen una sensació de perill 
dintre del centre. Però estem segurs que podem tindre algun asimptomàtic entre nosaltres, i 
més amb les estadístiques que des dels organismes oficials ens donen. 
  
Encara que estem seguint els protocols que ens marquen des d’ Educació i enviem puntualment 
els annexos, Salut Pública també està passant per una situació extrema que fa que no actue com 
nosaltres desitjaríem. En alguns grups s’ha donat situacions complicades, no s’està confinant 
perquè encara es te confiança en la nostra tasca dins dels centres “segurs”, i els PCR s’estan 
limitant a casos concrets. No depèn de nosaltres.  Però com vos vaig dir l’ IES Almussafes, com 
la resta de centres, serà tan segur com puga ser. Estem passant fred i les condicions no són les 
més idònies. La setmana passada (7 i 8 de gener) teníem temperatures entre 12 i 14 graus al 
centre i férem mesures de CO2 amb lectures entre 800 i 1300 ppm amb un mesurador meu. La 
calefacció la tenim entre les 5:30 fins a les 20h en marxa. Hem tingut problemes greus amb una 
de les calderes. Moltes vegades els problemes no venen sols. Però eixirem endavant. 
  
Per la qual cosa vos recomanem encaridament que davant qualsevol simptomatologia 
compatible o dubte,  no envieu als vostres fills i filles  al centre, i que extremeu les precaucions 
seguint les normes i protocols que ja tots sabem. Treballem amb unes edats que tenen una 
autonomia que presenta avantatges i inconvenients. Entenem que no són tan controlables com 
els xiquets d’infantil o primària, però tenim clar que són més adults i arribat el moment, entenen 
perfectament la situació que estem vivint i reaccionen. Ens ho han demostrat. Tenim un bon 
alumant i es perquè també tenim bones famílies darrere. 
 
Tampoc pensem siga convenient que pel motiu que siga, deixeu als vostres fills a casa sense 
motiu, perquè a hores d’ara la seua obligació és la de l’estudi i preparar-se per al seu futur. I han 
de saber que moltes vegades la vida te fica entrebancs que has de superar. De res serveix 
quedar-se a casa i portar una vida relativament normal interactuant amb persones fora de casa. 
El perill està dins i fora del centre. 
  
La informació de quarantenes, confinaments preventius o positius heu de centralitzar-les amb 
les tutories o directament a mi.  No anem a jutjar ni culpabilitzar a ningú, per això demanem la 
vostra sinceritat i col·laboració, perquè a hores d’ara pràcticament gestionem els casos de 
manera autònoma. Molts no compartim que tinguem la ciutadania que assumir tot el que està 
passant. Altres també tenen la seua part de culpa. 



 

INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  
ALMUSSAFES 

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

 

 

 
 Volem facilitar-vos les coses, perquè així també ens la faciliteu a nosaltres. També estem a la 
vostra disposició per a una altra pandèmia que també hem localitzat al centre: tenim famílies 
que estan passant-ho molt malament econòmicament i tenim casos dramàtics, i estem 
prenent mesures per a ajudar-les fins on podem.  Tot suma. S’estan fent diferents informes als 
diferent departaments de serveis socials amb els que treballem. 
  
Per una altra banda, tinc també clar,  que si des de Salut Pública no es confinen els grup, 
aquesta Direcció no descarta canviar a modalitat semipresencial les classes puntualment ( dies 
alterns 1a setmana DL, DX, DV – 2a setmana DM  i DJ) en els grups afectats fins que la situació 
es normalitze, lamentant profundament totes les molèsties que pot ocasionar (i pèrdua de 
classes), ja que encara per a nosaltres suposa un doble esforç, per a l’alumnat significa una 
pèrdua d’almenys un 50 % del temari.  
 
Anem a demanar professorat de reforç per a pal·liar els efectes de la pandèmia des de 
diferents aspectes en els més menuts. Per això, ens anem a acollir a la línia d’ajuda PROA+ que 
la Conselleria d’Educació junt al Ministeri d’ Educació han llançat. 
  
I no vaig a oblidar-me dels treballadors del centre. El professorat està assistint puntualment al 
seu lloc de treball perquè és la seua obligació i responsabilitat, i tot l’alumnat que acudisca, 
estarà atés dins de les nostres possibilitats. Supose també volem la nostra part de glòria en 
aquesta crisi. L’equip de neteja treballa molt dur per tal de tindre totes les superfícies i 
instal·lacions un poc més segures i el personal d’administració i serveis també intenta adaptar-
se una manera de treballar que resulta molt costosa. Gràcies a tots. 
  
Vos anirem informant de com avancen les coses. Davant qualsevol dubte podeu cridar al vostre 
centre de salut o al 900-300-555. Tot anirà bé.  
 
Cuideu-vos molt. Una afectuosa abraçada, 
 
 

DIRECTOR 
 
 
 
 

Francesc Bastidas 
 


