
 

 
 

 

Benvolgudes famílies, 

En nom de tot el claustre de professorat de l’Institut Torreforta i en el meu mateix, esperem i desitgem 
que tots estigueu bé de salut i que aquests moments ens facin veure com un fet tan insignificant com 
és el contagi d’un virus, ens ha canviat la vida a tots i a totes. 

La situació creada pel coronavirus(COVID-19) ens fa estar lluny de les condicions habituals de treball 
i, com a conseqüència, lluny també d’impartir classes al vostres fills/es. No és un context fàcil ja que 
des del dia 13 de març estem confinats a casa i la cosa sembla ser que s’allargarà. 

Per tot això, l’avaluació dels vostres fills/es en algunes matèries no ha estat possible i les Juntes 
d’Avaluació de segon trimestre programades no s’han pogut realitzat. 

Juntament amb el professorat, la direcció, hem decidit fer saber les notes als vostres fills/es que, en 
algun cas, són orientatives pel motiu abans esmentat. Penseu que ara mateix les notes no són el més 
important. 

Pel que fa la Selectivitat de l’alumnat de 2n BAT, està pendent de les decisions de les autoritats 
educatives, però des del Departament d’Educació consideren que les proves s’hauran d’ajustar a la 
realitat actual, ja que, si bé els continguts de les matèries són els mateixos, aquests no s’imparteixen 
ni el mateix dia ni a la mateixa hora en cada centre i això pot comportar desigualtats a l’hora de 
confeccionar una prova com les PAU. Les administracions són conscients que les proves s’hauran 
d’adaptar i flexibilitzar tenint en compte els aprenentatges que l’alumnat hagi pogut assolir. 

Aprofitem per demanar-vos la vostra implicació en les tasques que estem facilitant i facilitarem als 
vostres fills i filles, per aquest motiu, us demanem que els vostres fills/es facin el possible per llegir els 
correus que envien els/les tutors/es, o els/les professors/es, i consultin la pàgina web de l’institut, on 
s’aniran actualitzant les recomanacions de tasques de les diferents matèries. 

La situació actual s’allargarà i no sabem quan podrem tornar al centre. El tercer trimestre començarà 
virtualment el 15 d’abril i tot el professorat continuarem treballant per als vostres fills/es i esperem que 
els nois i les noies aprofitin el màxim possible el temps per dur a terme les diferents propostes de 
tasques educatives i que no dubtin a posar-se en contacte amb el professorat i l’institut a través dels 
correus que els vam facilitar. 

Als vostres fills/es de BATXILLERAT, donar-los molts ànims, que sàpiguen que el professorat i el 
Departament d’Educació pensen en la seva situació i que ben segur faran les PAU, però ara per ara 
repassar i preguntar dubtes és el millor que poden fer. 

Ens en sortirem. Sabem que molts de vosaltres cada dia heu d’anar a treballar perquè us trobeu a 
primera línia de foc (sanitaris, botigues i cadenes alimentàries, servei neteja, servei transport, 
comunicacions...), passant moments d’angoixa i incertesa, per això us encoratgem  a afrontar el dia a 
dia amb optimisme i pensant que aquesta situació mica en mica s’aniran regularitzant i tornant a la 
normalitat. 

El professorat del nostre centre també us convida a connectar-vos a les xarxes socials (Instagram, 
Facebook, Twitter) on anirem publicant diferents reptes lúdics i educatius que ens permetin a tots 
plegats, alumnat, famílies i comunitat educativa, desconnectar de la rutina i gaudir de bons moments 
que ens ajudin a relativitzar la situació actual. 

Tots junts ens en sortirem, de moment, confinats, però connectats virtualment perquè ara sí que són 
importants els telèfons mòbils o smartphones, ara és el moment de treure’n profit, d’aquests aparells. 

Us desitgem molta salut, paciència i molta esperança! 

 

 

 

Andreu Blaya 

Director 



 

 

 


