
Benvinguts 
 

Institut Damià Campeny 
Curs 2020-2021 



Presentació  

• Pàgina web del centre 
• Equip directiu 

 
• Altres: AMPA, Iddink. 

http://www.idc.cat/
http://idc.cat/sec-Equip-directiu-10980.html
http://idc.cat/media/files/file_661_7479.pdf
http://idc.cat/sec-Iddink-11540.html


Informacions I 
 

•  Matrícula (material ) 
 

– Full d’autoritzacions 
– Material de visual i plàstica 
– Important: adreça de correu electrònic (app) 
– Lloguer de taquilles 
– 1a quota de serveis 
 

• Iddink 
 

– Carta informativa procés de reciclatge de llibres  
– Llistat de llibres 
 

• Extraescolars (pendent de concretar) 

–  AMPA ( en procés de regeneració) 
 

  
 

http://idc.cat/media/files/file_661_12745.pdf
http://idc.cat/media/files/file_661_12482.pdf
http://idc.cat/media/files/file_661_12514.pdf
http://idc.cat/media/files/file_661_12514.pdf
http://idc.cat/media/files/file_661_12514.pdf
http://idc.cat/sec-Pagaments-Curs-2020-21-12313.html
http://idc.cat/sec-Iddink-11540.html
http://idc.cat/media/files/file_661_6680.pdf
http://idc.cat/media/files/file_661_7479.pdf


Optatives 

Estem acabant de concretar el pla d’organització de 
centres pel curs 2020-21 d’acord amb les noves 
instruccions del Departament d’Educació en referència a 
les mesures de seguretat motivades per la pandèmia.  

 

Al setembre us informarem d’aquest pla. 
  



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. 

http://idc.cat/noticia.php?id=351


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) 



Mesures especials 

• Tutories de grup i individuals 

   (Projecte Tutoria + Cultura i Valors)  

   S’explicarà a la reunió de setembre 

• Orientació pedagògica  

 

   Al curs 2020-21 degut al compliment de les noves 
instruccions del Departament, no podem aplicar 
mesures que s’havien aplicat fins ara com 
desdoblaments, codocència...  



Calendari d’inici de curs 

 

 
 

Alumnes de 1r d’ESO 
14 setembre 15 setembre 

9 h 8 h 

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



Reunions famílies 
7 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 



El calendari de matriculació d’aquest any s’ha endarrerit 

i per aquest motiu no hem pogut fer la reunió de finals 

de juny.  

 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte o 

aclariment.  

 



 

MOLTES GRÀCIES 

i  

BON ESTIU 


