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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 per informar-vos sobre els canvis del calendari escolar i el 
model educatiu que s’aplicarà en tornar de les vacances de Nadal. 
 
En primer lloc, informar-vos que el Departament d’Educació ha determinar reprendre el 
curs escolar el dilluns dia 11 de gener de 2021 atès la situació de la pandèmia actual. 
 
En segon lloc, indicar-vos que si no hi ha cap novetat els estudis postobligatoris 
reprendran les classes de forma híbrida. Ara bé, us volem notificar que alguns nivells o 
etapes tindran novetats. En una setmana sempre s’assistirà presencialment uns dies i es 
faran telemàtics els altres. Així, l’organització dels nivells i etapes queda distribuït 
setmanalment de la següent forma: 
 
PFI: sempre farà el 80% presencial de dilluns a dijous i el 20% telemàtic els divendres. 
 
FP (grau mig i superior): 50% presencial i 50% telemàtic en el format 2P+3nP,2nP+3P, (...) 
de cada setmana.  
1a setmana: Iniciaran les classes presencials els dies 11 i 12 de gener i no presencials el 
13,14 i 15 de gener. 
2a setmana: seguim no presencials el 18 i 19 de gener. El 20, 21 i 22 de gener seran 
presencials (...). 
 
1r de Batxillerat: 50% presencial i 50% telemàtic en el format 2nP+3P, 2P+3nP, (...) de 
cada setmana. 
1a setmana: Iniciaran les classes no presencials els dies 11 i 12 de gener i les presencials 
el 13,14 i 15 de gener.  
2a setmana: seguim presencials el 18 i 19 de gener i les no presencials seran el 20, 21 i 
22 de gener (...). 
 
2n de batxillerat: 70% presencial i 30% telemàtic (si no hi ha novetats en tornar de 
vacances). Model 1nP+4P,3P+2nP, (...) de cada setmana. Aquests estudiants es preparen 
per a les PAU 2021, han patit el 3r trimestre de 1r de batxillerat confinats i ara la formació 
híbrida. 
 
1a setmana: Iniciaran les classes no presencials els dia 11de gener i les presencials el 
12,13,14 i 15 de gener.  
2a setmana: seguim presencials el 18,19 i 20 de gener i les no presencials seran el 21 i 22 
de gener (...). 
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Ara més que mai i 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. 
 
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, 17 desembre de 2020 
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