
 

 

Nota informativa a les Famílies de l’INS Torre Roja 

Benvolgudes famílies, 

 

Seguint les directrius del Departament d’Educació els fem extensives 

algunes informacions que poden ser del seu interès. 

1- Què passa amb la preinscripció 20-21? 
 

El Departament d’Educació ha decidit ajornar la preinscripció escolar del 
segon cicle d’infantil, primària i secundària fins que es pugui garantir la seva 
realització en condicions de normalitat. 
Fins a nova indicació, tots els processos del sector públic estan aturats 
d’acord amb la Disposició addicional 3a. Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 

2- . Podem fer tasques als alumnes? 

Els centres poden oferir tasques adequades a cada etapa educativa. 
L’objectiu és suggerir activitats que contribueixin al desenvolupament de 
l'autonomia personal i siguin significatives per a l'aprenentatge. El nostre 
centre així ho està fent. 
Els centres poden oferir aquestes tasques via telemàtica o mòbil. Les 
orientacions que hauran de coordinar i regular els equips docents, no seran 
considerades lectives o avaluables amb qualificació, tot i que en demanin el 
retorn corresponent, atès que actualment encara hi ha famílies que no 
disposen de connectivitat. Per això, entendre aquestes activitats com a 
avaluables implicaria incidir en la no equitat. El nostre centre així ho està fent 

i les coordina el vostre tutor/a amb el que cada professor/a de matèria de 

l’equip docent indica. 

3- Beques menjador: 

El Departament d’Educació i el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies garanteixen els ajuts de menjador a menors que són usuaris dels 
serveis d'intervenció socioeducativa amb servei d'àpat. Trobareu la 
informació a l’enllaç següent: 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/inici/notapremsa/? 
id=383959&utm_campaign=educacio-i-treball-afers-socials-ifamilies- 
garanteixen-els-ajuts-demenjador& 
utm_medium=email&utm_source=acumbamail 
 
 
 



4- Hi ha alguna novetat en l’atenció domiciliària ? 

No. Ja es va indicar en un primer moment que no es faria i no hi ha cap canvi. 
 

5- Què passa amb les avaluacions de les diferents etapes ? 
Diferenciarem l’avaluació del segon cicle d’educació infantil, l’ensenyament 
obligatori i l’avaluació de l’etapa postobligatòria. Properament, estarem en 
condicions de poder-vos informar amb més detall i, per tant, us demanem 
molta tranquil·litat. De moment, el procés de l’avaluació està aturat. El nostre 
centre a partir d’avui (a través del tutor/a) us està enviant el butlletí de 
notes de la 2a avaluació (ESO i Batxillerat) que ja havíem finalitzat. 
L’alumnat de FP també el rebrà a partir del divendres d’aquesta setmana. 

 
6- Hi ha alguna novetat en relació amb la FCT i la FP DUAL ? 

Cap novetat. Es mantenen les orientacions donades en el seu moment als 
centres que tenen ensenyaments de FP i, molt especialment, als que 
imparteixen la família sanitària. 
 

7-  Les portes obertes es podran fer? 
Evidentment que no es podran fer a curt termini al ser presencials. En tot 
cas, podeu aprofitar per actualitzar la informació, si ho considereu, de la 
pàgina web del vostre centre. El nostre centre té penjades al web (pàgina 
principal i a l’apartat Secretaria/portes obertes) un document de 
“BENVINGUTS/DES” i UN VÍDEO per explicar amb més detall qui són i què 
fem a l’INS Torre Roja? 
 

8-  I les proves de competències bàsiques de sisè, com queden? 
Com sabeu, les proves depenen del Consell Superior del Sistema Educatiu 
de Catalunya. Són proves presencials i, per tant, les condicions actuals no 
fan possible realitzar-les. Estan marcades en el calendari pels dies 20,21 i 
22 d’abril i, per tant, caldrà anar veient l’evolució del dia a dia. La Inspecció 
d’educació disposarà de la informació necessària i, en el seu moment, us 
donarà les indicacions precises i pels mitjans que es determinin. 
 
16. S’han suspès les proves PAU ? 
No. Es modificarà el calendari, segons el Ministerio de Educación amb acord 
amb les diferents administracions. 
 
 
Rebeu una cordial salutació. 
 
Sigueu feliços i feu cas de les recomanacions del Departament de Salut. 
 
 
Manel Merino i Valencia, 
directOR INS Torre Roja 
 
 
Viladecans, 18 de març de 2020 
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