
 
 
 

Benvolgudes famílies i alumnat de l’INS Torre Roja, 

 

Com segurament ja sabeu hem rebut les instruccions i orientacions del Pla de Reobertura dels Centres 

Educatius dictades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El nostre centre ha 

elaborat el seu propi Pla de Reobertura de l’INS Torre Roja (PRITR). A continuació  us informen d’alguns 

dels aspectes més destacats: 

1- El curs acadèmic 2019/20 continuarà i finalitzarà de manera telemàtica fins al divendres 19 de 

juny.  

 

2- El document del Departament d’Educació dona instruccions sobre com elaborar el Pla de 

reobertura dels centres educatius a partir del moment en què entrem en fase 2 de desescalada. 

 

3- L’assistència de l’alumnat és totalment voluntària, no continuada i seguirem en situació 

d’alerta sanitària per la Covid-19.  

 

4- S’estableixen una sèrie de requisits per a l’assistència voluntària de l’alumnat: 

a) Absència de simptomatologia compatible amb la Covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, 
malestar, diarrea,...) o amb qualsevol altre quadre infecciós. 

b)  Que no siguin o hagin estat positius pel Sars-CoV2 durant els 14 dies anteriors. 

c) Que no hagin estat en contacte estret amb positiu confirmat per Sars-CoV2  o 
simptomatologia compatible els 14 dies anteriors 

d)  Calendari vacunal al dia. 

 

5- En el cas que el jove presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar 

el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per Sars-CoV2, es  valorarà de manera 

conjunta- amb la família o persones tutores i el seu equip mèdic de referència- la idoneïtat de 

reprendre l’activitat escolar. Es consideren malalties de risc per la Covid-19: 
 
● Malalties respiratòries greus que precisen medicació o dispositius de suport ventilatori. 

● Malalties cardíaques greus. 

● Malalties del sistema immunitari 

● Diabetis mal controlada 
 
● Malalties neuromusculars o encefalopaties moderades o greus 
 
 

6- Les famílies hauran de portar signada la declaració responsable segons l’edat del jove.  

declaració responsable famílies menors 18 anys o declaració responsable famílies 

majors 18 anys 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A817.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A820.pdf
https://documents.espai.educacio.gencat.cat/FormularisModels/CentresGestioAdministrativa/A820.pdf


 
 

 

7- Les famílies que vulgueu que el vostre fill/a assisteixi al centre haureu d’omplir el formulari 

següent (abans del 5 de juny a les 15 h).:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9e-vulwrBxl0ggC_HQlGwzeULuCOtK-

9dbXigjmzC__Qstw/viewform 

 

8- No s’impartiran classes presencials sinó algunes accions educatives i d’acompanyament com a 
una mesura excepcional, voluntària i no continuada.  

 
 Acció educativa presencial amb tancament d’etapa –respectant sempre el caràcter voluntari- 

en grups de màxim 15 alumnes amb un docent. 
En el cas de l’alumnat de 4t d’ESO, 2n Batxillerat, PFI, 2n curs de cicles es prioritzaran activitats 
d’orientació i seguiment dels estudis possibles a seguir el proper curs. També l'acompanyament 
i orientació de les proves d'accés a cicles formatius (PACF) per l'alumnat de 4t (>=17 anys) i PFI, 
que es realitzaran el 25 de juny.  

 
 Atenció personalitzada del professorat responsable del grup amb l’alumnat en qualsevol curs i 

nivell.  

 
 Atenció personalitzada del professorat responsable del grup amb la família (un alumne només 

amb un tutor legal). 

 
Les finalitats d’aquesta atenció són: 
 

 L'acompanyament educatiu personalitzat a l’alumnat, especialment al d’aquells sectors de la 
població escolar més fràgils; 

 
 L’acompanyament emocional, amb coordinació amb els EAP i/o serveis educatius específics, 

d’aquell amb necessitats educatives especials.  

 
 La formulació d’un pla personalitzat per a cada alumne/a, que li permet afegir un contingut 

formatiu en les seves activitats d’estiu i l’ajudi en l’inici del proper curs. 
 

9- S’hauran de seguir les mesures d’higiene, autoprotecció i seguretat determinades pel 

Departament de Salut i el PROCICAT. 

 

10- Us adjuntem un cartell amb algunes de les idees més significatives a tenir en compte del nostre 

PRITR. 

Per a qualsevol dubte o aclariment no dubteu en contactar amb el tutor/a o cotutora del vostre fill/a o 

enviar un correu al centre (iestorreroja@xtec.cat). 

Rebeu una cordial salutació i cuideu-vos molt. 

Manel Merino 

DirectOR INS Torre Roja 

Viladecans, 1 de juny de 2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9e-vulwrBxl0ggC_HQlGwzeULuCOtK-9dbXigjmzC__Qstw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9e-vulwrBxl0ggC_HQlGwzeULuCOtK-9dbXigjmzC__Qstw/viewform
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