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Presentació 

- Equip directiu

- Altres: AMPA, Iddink.



Informacions I
•  Matrícula  (material )

A la pàgina web trobareu la documentació que cal lliurar.
S’ha afegit un nou document (autorització TIC).

• Llibres . Iddink

         Ja teniu a la pàgina web el llistat de llibres pel curs vinent. 
     A la mateixa pàgina web hi ha un apartat amb la informació d’Iddink. 

           El comercial d’Iddink explicarà a les famílies com fer la compra. 

•AMPA 

                 Al setembre vindran a les reunions d’inici de curs.

https://iidc.cat/sec-1r-d%27ESO-12590.html
https://idc.cat/sec-1r-d%27ESO-12590.html
https://idc.cat/sec-Llibres-pel-curs-2022-23-12596.html
https://idc.cat/sec-Iddink-11540.html


Optatives

A la pàgina web hi ha el dossier explicatiu i el 
full de sol·licitud

Lliurar en paper o per correu abans del dia 1
de juliol.

Hi ha fulls de sol·licitud per si algú ho vol lliurar
ja. 

https://idc.cat/sec-Optatives-ESO.-Curs-2022_23-12603.html
https://idc.cat/sec-Optatives-ESO.-Curs-2022_23-12603.html


TASQUES D’ESTIU

- Tasques  que fa tot l’alumnat de 6è de primària de Mataró.

- A principi de curs, el primer dia hauran de presentar la tasca de presentació ( que l’ha de fer tothom) i 

els tutors informaran del procediment per fer el lliurament de la resta de tasques. 

https://sites.google.com/xtec.cat/el-meu-insti-mes-meu-2022/p%C3%A0gina-principal?authuser=0


Reunions famílies
1 setembre 5 setembre

19 h Matí
• Informacions de 

principi de curs

• Reunió d’aula amb els 
tutors

• Entrevista individual amb el 
tutor personal. El dia 1 es 
concretarà horari .



Calendari d’inici de curs

Alumnes de 1r d’ESO
7 setembre 8 setembre

9 h 8 h

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



PAGAMENTS

- Secció pagaments pàgina web
- Aplicació pagament
- Tok app (nova aplicació que explicarem al setembre)

https://idc.cat/sec-pagaments-11620.html


ALTRES INFORMACIONS
● Via e-correu (cal informar canvis en l’adreça de correu)

● Anar mirant la pàgina web

● Per dubtes contactar amb nosaltres als matins o via e-correu.



MOLTES GRÀCIES

i 

BON ESTIU


