Benvolgudes famílies:
Ja fa dies que estem preparant l’inici de curs 2020-21 que com bé sabeu, degut a la
COVID-19, serà diferent a qualsevol altre. De ben segur teniu molts dubtes i interrogants
que anirem resolent al llarg d’aquests dies, tenint en compte que la realitat és molt canviant i
tot té un caire de provisionalitat.
Una de les mesures que hem pres és la de reduir les ràtios dels grups i sectoritzar
l’institut per tal de garantir al màxim la traçabilitat de tot l’alumnat. Així, els patis i les
entrades i sortides seran diferents per cada nivell d’ESO i Batxillerat.
El resum d’aquesta estructura és la següent:
● 7 grups/nivell de 1r a 3r d’ESO i 6 a 4t d’ESO. Les aules seran de entre vint i
vint-i-dos alumnes cada una.
● 5 grups/nivell a 1r i 2n de batxillerat
●

Dues A
 ules Obertes de 3r i 4t ESO (per atendre la diversitat, amb currículum
adaptat)

● Un SIEI
● Aula d’Acollida.
● Les especialitats de música i Educació Visual i Plàstica es faran a l’aula ordinària.
● E.F. Classes a l’aire lliure (el gimnàs s’ha d’utilitzar el mínim)
● A 3r d’ESO no farem matèries optatives i es farà una hora més de català i d’anglès.
● A 4t d’ESO agrupem les matèries optatives en blocs de tres matèries (per itineraris).
L’alumnat de suport s’atendrà a l’aula donada disminució de la ràtio per grup i per evitar la
barreja d’alumnat de diferents classes (traçabilitat).
Per poder atendre aquests canvis comptem amb quatre professors més.
Tot i que encara hi poden haver modificacions, hem previst els següents espais d’entrada i
sortida 
de l’alumnat:
● 1r ESO: C/Macabeu (Pista pati annexa a l’escola cedida per l’Ajuntament de Sant
Sadurní)
● 2n ESO: Entrada Pl Santiago Russinyol, porta entrada vehicles fins la gespa

● 3r ESO: Entrada Pl Santiago Russinyol porta costat despatx Mancomunitat directes al
pati interior.
● 4t ESO: Entrada Pl Santiago Russinyol (zona del roure)
● BATXILLERAT I

CICLES: Porta d’entrada de cicles i batxillerat (Camí de les

Casetes)
El professorat haurà d’anar a buscar el grup classe als llocs indicats, per acompanyar els
alumnes tant a l’entrada com a la sortida.
Com bé sabeu, és obligatori que els vostres fills i filles vinguin amb mascareta. El centre
en proporcionarà una per a cada alumne.
A les aules hi haurà gel hidroalcohòlic i les aules i lavabos es ventilaran i es desinfectaran a
les hores del pati.
És important que portin el seu material i la mascareta amb el nom marcat.
Per tota aquesta situació us recordem la recomanació que els vostres fills i filles
disposin d’ordinador portàtil i bona connexió a internet (des de casa).
En els propers dies us informarem del protocol a seguir en cas de detecció possibles casos
de COVID 19. Preferim dosificar els comunicats per no atabalar-vos més del compte.
Us

convidem

a

seguir

la

web

on

anirem

https://www.intermunicipal.com/
Estem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment,

Equip Directiu Escola Intermunicipal del Penedès
A Sant Sadurní d’Anoia, dia 2 de setembre de 2020

penjant

les

informacions:

