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“Perdre la paciència és perdre la batalla.” 

 

Estimat alumnat de l’INS Torre Roja, 

 

Des del Departament d’Orientació Educativa (DOE) del centre hem 

pensat que en aquesta situació de confinament que estem vivint tots i 

totes és possible que vosaltres, l’alumnat, estigueu tenint dubtes sobre 

temes relacionats amb els estudis presents o futurs o també dificultats 

personals per entomar el dia a dia d’aquesta situació tan excepcional.  

És per això que us volem oferir un espai per tal que pugueu compartir 

dubtes o situacions que us preocupen o que esteu vivint aquests dies 

(dificultats de relació amb familiars durant el confinament; pors, 

inseguretats o dubtes sobre el virus o altres temes com consultes sobre 

estudis postobligatoris...). 

Els i les orientadors/es referents de cada nivell us proposem un correu on 

us podrem atendre per oferir-vos informacions, consells, acompanyament 

o orientacions sobre qüestions personals, acadèmiques i/o professionals.  

 

Carme Santamaría  1r ESO i 1r Batx:                 ai1rtorreroja@gmail.com 

 

Virtu Jiménez/Olivia Cortés   2n ESO i 2n Batx:     ai2ntorreroja@gmail.com  

 

Rosa Mari Trigo/ Tamara Martínez 3r ESO-PFI:    ai3rtorreroja@gmail.com 

 

Montse Jordán/Davinia Montesinos/       ai4ttorreroja@gmail.com 

Sandra Morcillo 4t ESO:    

                                                                           

Manel Merino CFGM i CFGS:                 aifptorreroja@gmail.com 
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L’horari d’atenció per enviar les vostres comunicacions serà de dilluns a 

divendres de 9 a 13 hores. Si alguna no es pot respondre en el dia es 

farà al dia següent. No dubteu a contactar en qualsevol aspecte que us 

ocupi o us preocupi.  

Finalment volem aprofitar aquest escrit per recordar-vos la importància 

de quedar-nos tots i totes a casa, per guanyar la batalla al coronavirus-

Covid-19 (Queda’t a casa).  

No oblideu que el lema del nostre servei és: “Perdre la paciència és 

perdre la batalla.”, Mahatma Gandhi 

 

Entre tots i totes ho superarem, fent xarxa!   

 

L’equip humà i professional 

Departament d’orientació educativa 

INS Torre Roja 

 

 

Viladecans, 19 de març de 2020 

 

 


