
Benvinguts

Institut Damià Campeny
Curs 2021-2022



Presentació 

• Pàgina web del centre
• Equip directiu

• Altres: AMPA 

http://www.idc.cat/
http://idc.cat/sec-Equip-directiu-10980.html
http://idc.cat/media/files/file_661_7479.pdf


Informacions I

– Documentació Matrícula

– Llistat de llibres . Iddink

– AMPA 
 

http://idc.cat/sec-1r-d'ESO-12590.html
http://idc.cat/media/files/file_661_6680.pdf
http://idc.cat/sec-Iddink-11540.html
http://idc.cat/media/files/file_661_7479.pdf


I si no he rebut la documentació?

Si no heu rebut cap dels meus correus:
- Documentació de matrícula
- Enllaç de la reunió d’avui
- Per 2n: informació sobre el correu intern de 

centre….

M’escriviu a coordpedag@idc.cat i afegirem la 
vostra adreça email.

mailto:coordpedag@idc.cat


Optatives
A la ESO es fan dues optatives quadrimestrals o bé una anual (2h 
setmanals) que els alumnes poden escollir.

 A la pàgina web trobareu informació sobre l’oferta del curs 2021-22:

- Dossier amb breu explicació de les optatives
1r   2n 

- Procediment per fer la sol·licitud: 
- 1r ESO (una de les següents opcions)

- Portar Instància en paper, a consergeria (matins)
- Enviar-lo per correu: coordpedag@idc.cat (Assumpte: 

Optatives de 1r)

- 2n ESO : Omplir formulari. Utilitzar el correu que heu 
rebut per correu i si no ho heu pogut activar, enviar la 
sol·licititud al correu  coordpedag@idc.cat .

http://idc.cat/media/files/file_661_5592.pdf
http://idc.cat/media/files/file_661_5593.pdf
http://idc.cat/media/files/file_661_5595.pdf
mailto:coordpedag@idc.cat
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp7nLFr2Aoya1gA-zoOLvYTVqvMfqvPVDF_cb1M5wuEsR4pQ/viewform?usp=sf_link
mailto:coordpedag@idc.cat


Deures d’estiu

 
Tasques adreçades als alumnes que han acabat  6è i  faran 1r d’ESO.

A la primera tutoria que faran al centre de secundària els adjudicarem un correu
corporatiu i hauran de penjar les tasques a la carpeta drive del centre.

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSIzDCBSpKx61H_FmDOuMROwuFWFMy1q0s9GeKi_SA4JKncsqDXkownPUn4hNyJcQ/pub?start=false&loop=false&delayms=3000


Currículum
Matèria Hores setmanals

Llengua catalana i literatura 3

Llengua castellana i literatura 3

Matemàtiques 3

Anglès 3

Ciències de la naturalesa: biologia i geologia 3

Ciències Socials: geografia i història 3

Tecnologia 2

Educació visual i plàstica 2

Música 2

Educació física 2

Cultura i valors ètics 1

Optativa 2

Tutoria 1

Treball de síntesi (1)



Calendari d’inici de curs

Alumnes de 1r d’ESO
13 setembre 14 setembre

9 h 8 h

Presentació a tutoria (entrada esglaonada) Inici de classes d’ESO amb horari 
habitual

Alumnes de 2n d’ESO
13 setembre 14 setembre

10 h 8 h

Presentació a tutoria (entrada esglaonada) Inici de classes d’ESO amb horari 
habitual



Reunions famílies 1r ESO
6 setembre 10 setembre

19 h Matí
• Informacions de 

principi de curs

• Reunió d’aula 
amb els tutors

• Entrevista individual 
amb el tutor personal

Sempre i quan les mesures de seguretat ens ho 
permetin



Reunions famílies 2n  ESO
6 setembre Data acordada amb 

el/la tutor/a
18 h

• Informacions de 
principi de curs

• Reunió d’aula 
amb els tutors

• Entrevista individual 
amb el tutor personal



DOCUMENTACIÓ DE SECRETARIA

Enllaç a la pàgina web

http://idc.cat/sec-Documents-de-secretaria-12222.html


MOLTES GRÀCIES

i 

BON ESTIU


