
 

 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Educació 

Institut Damià Campeny 

Mataró 
Plaça dels Bous, 5  

INFORMACIÓ D’INICI DE CURS. Famílies batxillerat. 2023-24 

Benvolgudes famílies, 

Detallem, a continuació, informació relativa a la preparació de l’inici de curs. Tota la informació també 

serà a la web del centre (www.idc.cat), on també s’informarà de possibles canvis i informacions de 

darrera hora. 

1. Calendari d’inici del curs 2023-24: l’inici de les classes es farà esglaonat el dia 13 de 

setembre, amb l’horari indicat a sota. A les 8h faran la primera tutoria i després començaran les 

clases normals. 

Dia 12 de setembre:  

8h Presentació i 1ª tutoria 

9h Inici de classes amb horari habitual 

 

2. Grups-classe 2023-24: A principis de setembre s’informarà per correu del grup assignat a cada 

alumne. També es penjaran llistats al vestíbol del centre. 

 

3. Reunions de famílies al setembre:  

 

Nivell 1r BAT 2n BAT 

Dia 5 setembre 5 setembre 

Hora 19:00 h 18:00 h 

 

4. Llibres de text:  Abans de final de curs, a la pàgina web estarà disponible el llistat de llibres de 

cada curs. També trobareu les informacions necessàries per si voleu fer la comanda a l’empresa 

Iddink.  

 

5. Tria d’optatives: L’alumnat de batxillerat té un mes des de que comença el curs per fer canvis 

en la seva tria de matèries. Per fer aquest canvi ha de presentar una instància a secretaria i 

esperar resposta. Les optatives trimestrals es trien a principi de curs, i passat el primer mes, 

només es podrá fer canvis en casos excepcionals.  

 

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

desitgin. El cost s’informarà des de secretaria (al voltant de 52€). Qui vulgui llogar-ne una, ha de 

fer la demanda formal a consergeria i fer el pagament del lloguer una vegada us hagin 

confirmat la disponibilitat (s’adjudicarà per ordre de pagament fins esgotar les taquilles 

disponibles). A la pàgina web trobareu més informació. 

 

7. AMPA: A la pàgina web trobareu el díptic de presentació i d’inscripció a l’associació i a la reunió 

d’inici de curs amb les  famílies s’intentarà que vingui un representant de l’AMPA .  

 

 

 



 

 

 

 

 

8. Pagaments: Tota la informació sobre pagaments i les taquilles la trobareu a la nostra pàgina 

web a la part superior dreta "pagaments". Les quotes de material i activitats i sortides s'hauran 

de pagar en el moment de la matrícula..  

 

9. Portàtils. A principi de curs es farà el repartiment de Recordeu que l’alumnat que no continua al 

centre ha de retornar els portàtils en préstec, i que els que continuen no cal que el retornin, però 

es demana que tinguin cura d’ells.. 

 

10. Matrícula de batxillerat. Tot l’alumnat de batxillerat ha de fer la matrícula, tant si cursarà tot o 

un curs, com si només ha de fer matèries soltes. Els que no estan pendents de recuperació ho 

han de fer al juny . L’alumnat de 1r de batxillerat, que té matèries pendents, ha de fer la 

matrícula al setembre, però per confirmar que li hem de guardar la plaça cal que enviï un correu 

a coordpedag@idc.cat Si algun alumne l’any que ve no continua al centre, la família ho ha de 

comunicar a secretaria. També cal comunicar els canvis en les dades personals. 

 

11. Treball de recerca. A final de curs l’alumnat de 1r de batxillerat ha d’haver rebut el primer 

informe del treball de recerca i la primera nota de tutoria (una nota que representa un 10 % de la 

nota final del treball). També s’han reunit amb els/les tutors/es de TDR per planificar les tasques 

que hauran de fer a l’estiu. És important que aprofitin les vacances per avançar al màxim aquest 

treball i no acumular la feina durant el 1r trimestre. A la pre-avaluació rebran el 2n informe i la 

segona nota de tutoria (un altre 10%). Al setembre es farà una nova adjudicació de tutories, per 

a aquells alumnes amb tutors que han marxat del centre, o bé sense tutor perquè s’incorporen 

nous o bé perquè es van centrar en els estudis i el començaran més tard. 

 

Bones vacances! 

 

Lourdes Vidal Casas 

Coordinadora Pedagògica 

coordpedag@idc.cat 

 

 

 

 

 

 


