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'L'educació presencial és un dret i la Covid-19 no ens ho pot treure.' 
 

*  Ventileu casa vostra una o dues vegades al dia. Mantingueu les finestres de casa una mica obertes si rebeu persones 
que no pertanyen al nucli estable de convivència. Us recordem que la ventilació continua dels espais tancats redueix el 
nombre de contagis. 

 
 
 
Benvolgudes famílies, estudiants i docents: 
 
 
Ens adrecem a tots vosaltres desitjant que us trobeu bé física i emocionalment. 
 
Aviat s'apropen dues festivitats que ens han de fer pensar i modificar els nostres hàbits i 
costums familiars i socials atès la situació de pandèmia actual. 
 
És ben cert que Catalunya i Espanya estan millorant significativament (encara no prou) les 
dades sobre el nombre de contagis, les hospitalitzacions i els pacients crítics. Ara bé, 
també és cert que la reobertura d'activitats i serveis pot provocar l'augment del nombre de 
contagis. Ja hem après que passades dos o tres setmanes es veuen els resultats (+ o -) de 
les nostres conductes i accions anteriors.   
 
Des de la nostra responsabilitat i el compromís amb l'educació dels vostres fills/es 
us demaneu que seguiu amb prudència i sensatesa les directrius de les autoritats 
sanitàries. 
 
El pont de la Puríssima i el Nadal han de ser festes per gaudir sense provocar un augment 
de casos que ens faci confinar grups a partir del dia 8 de gener. 
 
L'institut Torre Roja vol mantenir la màxima presencialitat del seu alumnat d'ESO i, si 
s'escau, la formació híbrida per als estudiants de postobligatòria. 
 
Seguiu en tot moment les 4 regles bàsiques per disminuir el risc de contagi: 
'Distància social, Rentat de Mans, Mascareta i Ventilació* de tots els espais, també 
els de casa'. 
 
Gràcies per ajudar-nos a preservar la presencialitat i la salut de la comunitat educativa de 
l'INS Torre Roja. 
 
Us hi esperem a tots i totes en tornar de les vacances de Nadal! 
 
Rebeu una cordial salutació 
 
 
 
Manel Merino, directOR 
INS Torre Roja 
 
Viladecans, 30 novembre de 2020 
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