
Benvolgudes famílies, 

Tornem a la feina esperant que hagin passat un bon estiu. 

Els avancem algunes informacions: 

Respecte a la COVID 19 

-  Adjuntem un resum de les recomanacions i directrius més 
importants de l'Institut Forat del Vent per la prevenció de la 
COVID-19 al centre. 

-  Adjuntem full de declaració responsable de COVID, que 

cal retornar signada al tutor/a el primer dia de curs (13 de 
setembre). 

-  Adjuntem carta de la Generalitat de Catalunya, dirigida a les 

famílies, que fa referència a la vacunació dels infants i 
adolescents. 

-  En aquest sentit, Salut Pública ens ha demanat que els fem 
arribar la següent informació: 

“Benvolguts/des, 

Us informem que continuem tenint un baix índex de vacunació 
enfront la Covid-19 a la franja d'edat d'entre els 12 i els 18 anys. 

És per això que ens veiem en la necessitat de demanar-vos que, des 

de la vostra institució i de cara a potenciar la vacunació de la població 
de la franja d'edat d'entre els 12 i els 18 anys, feu arribar als 
vostres alumnes d’aquesta franja d’edat aquesta informació: 

  

-      És necessari que el nombre de vacunats enfront la Covid-19 

sigui el més elevat possible per arribar a una immunitat grupal que 
ens ajudi a vèncer la pandèmia 

-      Accés al llistat dels punts de vacunació sense cita 

prèvia: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-
19/convocatoria/ciutadania/vacuna-sense-cita/ 

-      Accés al llistat dels punts de vacunació amb cita 
prèvia: https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/vacuna-covid-
19/consulta-ubicacions-punts-vacunacio/ 
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-      Recordar que, de cara al curs que s’iniciarà properament, els 
alumnes correctament vacunats (amb pauta completa) no hauran de 

fer aïllament en el cas  que es diagnostiqui un positiu de Covid-19 a 
l’aula.” 

Altres informacions de centre 

- Els adjuntem l’horari del primer dia de curs (13 de setembre). 

- Durant aquesta setmana rebran per correu electrònic la llista del 
grup-classe dels seus fills/es. 

- Els dies 14 i 15 de setembre es faran les reunions d’inici de curs de 
tots els grups del centre. Aquesta mateixa setmana rebran informació 
del dia, hora i format de les reunions. 

- La setmana del 13 de setembre, la plataforma del centre, Clickedu, 

ja estarà operativa. Rebran, per correu electrònic les contrasenyes 
d'accés. 

-  A la pàgina web del centre anirem posant la informació més 

rellevant, activitats i nous 
projectes  (http://agora.xtec.cat/iesforatdelvent/). El calendari 
general de curs també el podran trobar a la mateixa web. 

Només recordar que la Direcció del Centre està a la seva  disposició, 
per a qualsevol dubte o neguit que tinguin. 

Rebin salutacions cordials, 

  

Jordi Fernández Bufías 

Director Institut Forat del Vent 
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