
comunicat per a les 
famílies

escola intermunicipal del penedès
3 d’abril de 2020

#ensensortirem



Abans que res i sobretot, un agraïment 
pel suport que ens doneu 

i per haver-nos contestat l’enquesta sobre 
els mitjans tecnològics. 

Ara sabem que la majoria de vosaltres, el 
98,4%,  teniu connexió a internet, però 

que aquests mitjans els heu de 
compartir tota la família.

Aquestes dades ens serveixen per 
organitzar el funcionament a partir d’ara.



COM FUNCIONAREM A PARTIR DEL 14 D’ABRIL 

I tenint en compte que les instruccions del 
Departament d’Educació que rebem, poden 
variar aquestes properes setmanes…

Hem reestructurat l’horari setmanal 
seguint els següents criteris:



1. La nova situació de confinament fa que res pugui ser com si 
estiguéssim seguint el curs amb normalitat.

2. Pel que fa  l’ESO:  avançarem sense la pressió d’acabar 
temaris i continguts, consolidant el que hem fet fins ara i 
sobretot fent acompanyament emocional als vostres fills 
i filles.

3. Pel que fa a Batxillerats: avançarem per preparar la 
selectivitat i estudis posteriors sense perdre de vista 
l’acompanyament personal que l’alumnat necessita en aquests 
propers mesos.



4. Per tot això hem refet uns horaris setmanals que rebreu junt amb 
aquest document, que s’han fet tenint en compte el següent:

a. Que els nois i noies no tinguin més de tres hores al dia de 
classe. Aquesta classe pot ser per vídeoconferència o per 
altres mitjans digitals.

b. Que hi hagi una hora assegurada a la setmana per tutoria.

c. Que les matèries de dues o tres hores setmanals de l’horari 
habitual (a l’institut) en tinguin una en el virtual,  i les de quatre 
hores en tinguin dues.

5. Quinzenalment rebreu el recull de tasques com hem fet fins ara. 
Rebreu el següent el dilluns 20 d’abril.



Horari 
presencial

Horari “confinat”
(sense els patis)

2a h: 
9:30-10:30h 10-11h

3a h: 
10:55-11:55h 11-12h

4a h:
11:55-12:55h 12-13h

5a h: 
13:10-14:05h 13-14h

TRASLLAT DE 
L’HORARI 

HABITUAL AL 
VIRTUAL: 

Per tal de fer possible un horari 
raonable hem tret les hores de 
l’extrem i la primera sessió que 
ells poden tenir de classe,  serà a 
les 10h i la darrera que poden 
tenir,  serà a les 14h. 



Som ben conscients que estem visquent una crisi sanitària, 
econòmica i social molt important i ens farem costat per a superar-la

Us anirem informant de tots els canvis que es vagin produint

Us agrairem que us poseu en contacte amb nosaltres per 
qualsevol qüestió en la que us puguem ajudar, per qualsevol 

dubte i qualsevol parer que vulgueu compartir

Claustre de 
l’Ins  Escola 
Intermuncipal 

del Penedès



"Sols anem més ràpid, 
junts anem més lluny"

bones “vacances” 
confinades


