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“Nosaltres hem de ser el canvi que volem veure al món”, Mahatma Gandhi 

Benvolgudes famílies i estudiants, 

 

Els nostres millors desitjos per a totes les vosaltres famílies extenses. 

Ens posem en contacte amb tots vosaltres per agrair-vos el gran esforç i dedicació que heu fet al llarg 

d’aquest intens 3r trimestre. Hem viscut un temps de confinament forçat on la salut era la nostra màxima 

prioritat. Ens ha deixat algunes coses positives com aprendre a gestionar les nostres pròpies emocions, 

l’autonomia personal i els aprenentatges digitals. Sempre el recordarem com el curs del confinament-

virtual però també, com el de més vida en família i solidaritat. On només podíem veure els amics per 

“meet” i on les abraçades i els petons estaven prohibits per llei. Quines paradoxes de la vida!  

Segur que no sempre hem sabut estar a l’alçada de les vostres expectatives o hem tingut alguns 

desencerts involuntaris. En nom tot l’equip humà i professional de l’INS Torre Roja us demano disculpes, 

segur que no ha estat la nostra intenció.  

Com a centre hem treballat i seguim treballant de valent per a millorar tot el que estigui al nostre abast. 

Les vostres avaluacions dels mesos d’abril i maig ens han esperonat per a continuar la millora i oferir un 

servei públic de qualitat, tot i les incerteses. No hem defallit malgrat les dificultats i el pessimisme 

d’alguns. Davant d’un problema hem cercat una solució creativa i una oportunitat de millora. Hem buscat 

sempre la part positiva del que anàvem fent. Hem situat en el centre de tota la nostra acció educativa els 

estudiants, les famílies i el personal de l’institut. En ocasions, potser no hem pogut o sabut minimitzar les 

desigualtats educatives, tecnològiques i socials però, hem esperonat a les administracions locals i 

autonòmiques perquè ens ajudessin a treballar en pro de l’equitat. 

Gràcies per la vostra paciència. 

Gràcies pel vostre suport. 

Gràcies per la vostra comprensió. 

Gràcies per la vostra confiança en l’equip de professionals del Torre Roja. 

Gràcies per la vostra ajuda incondicional als vostres fills i filles. 

Gràcies per creure que junts ho superaríem tot. 

Gràcies per ser la llum en els moments de foscor familiar, social, econòmic o acadèmic. 

I mil gràcies! 

 

Manel Merino 

directOR INS Torre Roja 

Viladecans, 16 de juny de 2020 
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