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Els esforços que realitzem tots plegats cada dia són per protegir-nos i protegir a les altres persones per 

poder contenir i reduir l’evolució de la pandèmia. 

 

 
Benvolgudes famílies i estudiants de 6è, 

El proper 17 de març comença el procés de preinscripció per a l’ESO. Habitualment el nostre centre 

educatiu, com d’altres, realitzaven diverses activitats presencials i jornades de portes obertes per 

conèixer el nostre projecte educatiu i visitar les nostres instal·lacions. Enguany, atès la situació de 

pandèmia actual hem reajustat el model de portes obertes i informació per tal que pugueu conèixer 

el nostre model educatiu seguint les directrius marcades pel Departament d’Educació de la 

Generalitat de Catalunya. La mesures de seguretat i higiene seran cabdals en aquesta situació.   

Tot seguit us indiquem els dies i hores amb les activitats telemàtiques o presencials que 

realitzarem: 

Dilluns 1 de març a les 17:30 h: Reunió virtual “google meet” on us informarem de forma 

telemàtica del projecte educatiu de l’INS Torre Roja. Aquesta sessió està dedicada prioritàriament a 

l’escola Àngela Roca i a les famílies que no pertanyen a cap escola adscrita o les famílies de 6è de 

l’escola Miquel Martí i Pol que no poden assistir a la sessió del dimarts.  

Enllaç per a la connexió del dilluns 1 març a les 17:30 h: meet.google.com/amp-qpxh-ias 

 

Dimarts 2 de març a les 17:30 h: Reunió virtual “google meet” on us informarem de forma 

telemàtica del projecte educatiu de l’INS Torre Roja. Aquesta sessió està dedicada prioritàriament a 

l’escola Miquel Martí i Pol i a les famílies que no pertanyen a cap escola adscrita o les famílies de 

6è de l’escola Àngela Roca  que no els va bé l’horari del dia anterior. 

Enllaç per a la connexió del dimarts 2 de març a les 17:30 h: meet.google.com/amp-qpxh-ias 

 

A partir del dia 4  de març es penjarà al web un vídeo on es podran veure i conèixer alguns 

espais educatius i diverses activitats del centre. 

 

Dimarts 16 de març (PORTES OBERTES PRESENCIALS) a partir de les 15:15 h (primer grup 

de màx. 10 adults) i fins a les 18:30 h (últim grup de màx. 10 adults). Us indiquem les mesures 

organitzatives i de seguretat i higiene que aplicarem seguint els criteris del Departament d’Educació 

i de Salut. 

● El centre estarà tancat per atendre al públic de secretaria i no hi haurà docència aquella 

tarda. 

● S’atendrà a les famílies que han reservat cita prèvia per visitar les instal·lacions. 
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● Les portes i finestres de tots els espais estaran obertes de bat a bat. 

● Es posarà gel hidroalcohòlic a l’entrada i a la sortida dels assistents. 

● Els assistents* no tocaran els materials, no seuran a les classes, mantindran distància amb 

els altres pares i portaran mascareta en tot moment. 

● Un membre de l’equip directiu guiarà i farà una breu explicació de l’espai educatiu. 

● No hi haurà cap estudiant a la tarda. 

● Només podrà assistir un adult per família sense cap estudiant de 6è ni cap altre fill. 

● Es començarà puntual el recorregut. 

● S’entrarà pel jardí Ada Lovelace (c/ Jocs Olímpics, 8) 

● Se sortirà per una de les portes de les pistes del centre (parc de la Torre Roja). 

● Si hi ha cap pregunta es reservarà per al final quan s’estigui a les pistes (espai ventilat). 

● Es farà un recorregut curt (uns 20 min.) per alguns espais del centre. 

*No podem abaixar la guàrdia. És un treball en equip. Moltes gràcies per la vostra ajuda 

inestimable!  

La prudència i la responsabilitat en aquests moments difícils de la pandèmia són dos dels pilars 

fonamentals en el dia a dia de l’INS Torre Roja 

Tota la informació actualitzada i l’aplicatiu per reservar cita prèvia està al web del centre:  

https://agora.xtec.cat/iestorreroja/ 

Si teniu cap dubte podeu fer un correu a l’ iestorreroja@xtec.cat o fer una trucada al 93.637.37.00  

indicant les vostres dades personals (nom i cognoms, telèfon i consulta detallada) i ens posarem en 

contacte amb vostès el més aviat possible. 

Rebeu una cordial salutació. 

 

Manel Merino, directOR 

INS Torre Roja 

 
 
Viladecans, 22 de febrer de 2021 
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