
MANIFEST DE PROFESSORS/ES DE L’INSTITUT ANTONI DE MARTÍ I FRANQUÈS EN DESACORD
AMB LES MESURES DE PREVENCIÓ DE LA COVID-19 D’OCUPACIÓ DELS CENTRES PÚBLICS
D’EDUCACIÓ

Professorat membre del claustre de l’Institut A. Martí i Franquès, davant l’emergència sanitària
de la COVID-19,  vol fer constar i posar en consideració de l’opinió pública una sèrie de punts
que són d’interès social:

- Per  part  del  Departament  de Salut  i  el  Ministerio  de Sanidad hi  ha  un conjunt de
recomanacions encaminades a parar els contagis entre la població, les quals són, des
de tots els punts de vista,  molt encertades, lògiques i beneficioses per a la població
però que en el cas dels instituts  no es compleixen.

- Les recomanacions sanitàries són impossibles d’acomplir  en la  majoria  dels  centres
educatius de Tarragona i,  molt concretament, a l’Institut A. Martí  i Franquès per la
seva tipologia. Disposa d’un espai limitat i sobresaturat d’alumnes, massificat, on ni les
aules ni els passadissos ni els espais exteriors possibiliten que hi hagi separació entre
els alumnes i entre els alumnes i el professorat. És l’únic centre de Catalunya que té 27
grups d’ESO, 16 dels quals amb ràtio superior a 30 alumnes i 18 grups de batxillerat
amb una ràtio de  30 a  40 alumnes per aula. És a dir, el distanciament social que és
indicat perquè no hi hagi tants contagis de COVID-19, a l’institut és inviable.

- L’administració,  davant la  situació de col·lapse en què es troba l’Institut A.  Martí i
Franquès, no ha exercit la seva responsabilitat de gestió en no posar a disposició del
centre més professorat ni més espais alternatius propers (sales del Col·legi d’advocats
que són al  mateix  carrer  Enric  d’Ossó,  entre d’altres)  que haurien descongestionat
l’edifici i haurien donat més seguretat i qualitat educativa.

- Els protocols de personal que ha enviat el Departament d’Educació són insuficients,
massa  genèrics  i  ni  el  mateix  Servei  Territorial  és  capaç  de  donar  una  resposta
adequada en cada cas.

- Conjuminar  l’emergència  sanitària  i  educativa  en  aquest  centre  resulta  d’una
complexitat extrema perquè la qualitat educativa es veu completament  perjudicada.
Considerem  que  nosaltres,  com  a  professionals  de  l’educació,  hem  de  defensar
l’excel·lència  en  el  nostre  treball.  Mantenir  el  Projecte  Educatiu  de  Centre,  que
afavoreix la idiosincràsia mantinguda al llarg dels anys, no es pot realitzar en aquestes
circumstàncies ni tampoc es pot fer si no hi ha  grups estables o bombolla.

- El  Departament  d’Educació  és  perfectament  sabedor  que  a  l’Institut  A.  Martí  i
Franquès   les  indicacions  tècniques  de  distància  de  seguretat  i  tota  la  resta  de
normativa per frenar el contagi no es poden dur a terme i,  tot i  així,  no paren de
repetir que les escoles i els centres d’ensenyament són llocs segurs com, si el fet de
dir-ho, fos la realitat. En definitiva, estan suplantant la realitat amb eufemismes. 

- Quan les necessitats de neteja, higiene i material, que ajudin a la separació entre els
membres  de  la  comunitat  educativa,  són  més  grans  que  mai,  les  dotacions
econòmiques s’han reduït un 10%.

- Les normes que dicta el Departament de Sanitat conjuntament amb el d’Educació es
queden  a  les  portes  de  l’institut.  En  entrar  al  centre  és  impossible  mantenir  el



distanciament social.  Aquest fet és molt greu perquè l’Administració ho sap; sap que
no es poden complir les normes que ella mateixa dicta i fa veure que no passa res, és a
dir,  està  posant  en  risc  seriós,  molt  seriós,  la  salut  dels  seus  professionals  i  de
l’alumnat.

- El professorat del centre vol fer evident la seva desconfiança davant d’unes mesures
que considerem insuficients i que ens generen molta inseguretat. 

- Per  acabar,  s’estan incomplint  les  normes  que  dicten  tant  el  propi  Departament
d’Educació  com  el  de  Sanitat.  No  es  compleix  tampoc  allò  que  està  indicat  a  la
normativa de Salut Laboral que és, en primer lloc, preservar la salut  i la seguretat dels
treballadors,  la  màxima  de  qualsevol  lloc  de  treball. Aquest  incompliment  pot
comportar una sèrie de responsabilitats que caldrà justificar. 

Tarragona, 18 de setembre de 2020


