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Benvolgudes famílies i estudiants,
En primer lloc desitgem que l’estiu us hagi anat molt bé i us volem donar-vos la benvinguda al nou
curs escolar 21/22. Als estudiants que comencen amb nosaltres 1r d’ESO, 1r de CFGM, 1r CFGS,
1r IFE, PFI o PTT esperem que tingueu una càlida acollida per part de tot l’equip docent i els tutors i
cotutores.
Us presentem a continuació algunes informacions que poden ser del vostre interès:
L’equip de professionals del centre (docents, PAS i PAE) està a la vostra disposició per poder
col·laborar en el procés educatiu del/s vostre/s fills/es. Us demanen que tingueu una mica de
paciència perquè quan us adreceu a ells puguin estudiar amb calma el que els demaneu i busquin
la millor manera de ajudar-vos, en ocasions aquest procés pot trigar alguns dies.
Teniu publicat al web del centre el Pla d’Actuació de l’institut Torre Roja en el marc de la
pandèmia de la Covid-19 aprovat pel consell escolar el 10/09/21. Aquest document serà viu i
s’adaptarà als canvis que des dels Departaments d’Educació i Salut ens indiquin segons la situació
de la pandèmia. Veure el document a la part esquerra de la pàgina d’inici. En els mòbils està al
final: https://agora.xtec.cat/iestorreroja/
Us volem recordar que l’ús de la mascareta segueix sent obligatori per a l’alumnat i els
professionals al llarg de tot el curs. En les estones d’esbarjo a les pistes o el garrofer també és
obligatori i sempre ha de cobrir la boca i el nas. També us recordem que els vostres fills/es han de
portar sempre una mascareta de recanvi a la motxilla.
D’altra banda, també us volem informar que ens aquests primers dies els vostres fills/es portaran
documentació perquè ompliu i signeu com a pares o tutors legals: Declaració responsable i
Autorització per a la gestió dels casos.
Per últim i no per això menys important, us recordem que heu de fer sabedors al tutor i/o cotutor del
vostre fill/a de qualsevol singularitat important (dictamen de l’EAP, discapacitat reconeguda-CAD,
malalties, síndromes, situacions sociofamiliars i emocionals destacables, etc.) que pugui ajudar en
el procés educatiu i d’atenció al centre. Sempre que sigui possible s’ha d’acreditar documentalment.
En nom de tots els professionals que treballem a l’INS Torre Roja i els de Can Calderón (PTT)
restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment.
Rebin una cordial salutació.
Manel Merino, directOR INS Torre Roja
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Viladecans, 14 setembre de 2021
'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.

