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INFORMACIÓ SOBRE L’INICI DE CURS 2020-21. 3r  d’ESO.  

Benvolgudes famílies, 

Us convoquem a la reunió d’inici del curs 2020-21, el dimarts 8  de setembre, a les 18h. Uns dies abans us 

informarem amb un e-correu i a la pàgina web (www.idc.cat) si es pot fer presencial o serà telemàtica. 

A continuació, detallem alguns aspectes importants i relatius a l’inici de curs. Us recomanem que consulteu la 

pàgina web, on també s’informarà de possibles canvis i informacions de darrera hora. 

Ateses les circumstàncies d’aquest final de curs, i a l’espera de les instruccions del Departament d’Educació  

relatives al nou curs, hi ha alguns temes que altres anys s’han deixat tancats a final de juny i que no podem 

confirmar encara. A l’estiu i al setembre rebreu les informacions que encara no podem confirmar. 

1. Tria d’optatives:  La tria d’optatives és un dels temes que queda pendent fins que obtinguem les 

instruccions del Departament.  Més endavant us informarem de les novetats per a aquest any i del 

procediment per fer la tria.  

2. Calendari d’inici del curs 2020-21: l’inici de les classes es farà esglaonat el dia 14 de setembre, amb 

l’horari indicat a sota. Faran la primera tutoria i marxaran a casa després  

 

 

3. Grups-classe 2020-21: Al setembre, com a molt tard el dia de la presentació, s’informarà del grup de cada 

alumne i l’aula de tutoria (es penjarà els llistats al tauler de l’institut). 

4. Reunions al setembre de tutors amb famílies: la reunió de 3r  d’ESO serà el dia 8 de setembre, a les 18h. 

5. Llibres de text:. A la pàgina web, a l’apartat de famílies, teniu el llistat de llibres pel curs vinent i el 

material de visual i plàstica. 

6. Procés per demanar els llibres a IDDINK: A la pàgina web trobareu informació per fer el retorn dels llibres 

de l’any passat i per fer la nova comanda de llibres. 

7. Lloguer de taquilles: l’institut compta amb el servei de taquilles (limitades) pels alumnes que ho desitgin. 

Es poden compartir i el cost és de 50€ anuals. Qui en vulgui ha de fer la demanda formal a consergeria 

abans del 15 de setembre, signant la instància que allà us lliuraran (també disponible a la web) i realitzant 

el pagament del lloguer una vegada us hagin confirmat la disponibilitat de taquilles (s’adjudicarà per 

ordre de pagament fins esgotar les taquilles disponibles). 

8. AMPA: A la pàgina web del centre trobareu el díptic de presentació i d’inscripció a l’associació.  

Quota de material i AMPA pel curs 2020-21: la quota anual de l’AMPA (21€ per família) s’ha de pagar a  

Secretaria si és abans del setembre, i a partir d’aquell moment amb el nou sistema de pagament.  

9. Pagaments: Pagaments: Des de l’any passat el sistema de pagaments té dues novetats. D’una banda una 

quota de serveis on estan incloses les sortides curriculars, assegurança escolar i activitats didàctiques. I 

una aplicació per fer efectius aquests pagaments i com a via de comunicació amb les famílies. Trobareu 

més informació sobre els pagaments del proper curs a la pàgina web. 

10. Sortides a l’hora del pati: A partir de 3r, l’alumnat pot sortir al carrer a l’hora del pati. Per poder fer-ho cal 

que portin a principis de setembre l’autorització que trobareu a la web signada per la família. 

Aprofitem per desitjar-los bones vacances.  

Coordinació pedagògica.  

Dia 14 de setembre:  
Presentació a tutoria (entrada esglaonada) 

Dia 15 de setembre:  
Inici de classes d’ESO amb horari habitual 

Nivell 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO Tot l’alumnat ESO 

Hora 9h 10h 11h 12h 8h a 14:30h 

http://idc.cat/sec-Llibres-pel-curs-2020-21-12310.html
http://idc.cat/sec-Iddink-11540.html
http://idc.cat/media/files/file_661_7478.pdf
http://idc.cat/sec-PAGAMENTS-CURS-2020-21-12313.html
http://idc.cat/sec-Autoritzacions-per-sortir-a-l%27hora-del-pati-12312.html

