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FULL INFORMATIU INICI DEL CURS 2019-2020 

 
Benvolguda família, 
Ens posem en contacte amb vostès per comunicar-los el calendari d’inici de les activitats 
acadèmiques.  
 
1.- CALENDARI ESCOLAR 
 

• El curs començarà per a l’alumnat d’ESO, el dijous 12 de setembre.  
• El dimarts 10 de setembre es faran les presentacions 

             El primer dia cal que l’alumnat porti paper i un bolígraf per fer anotacions.  
 

• Horari del dimarts 10 de setembre: 

          2n  d’ESO  
            10.00-11.00h: Acollida dels alumnes per la directora, presentació tutor/a i professorat. 

Informació de l’ horari, sessió de tutoria, tria de matèries optatives. 
 

3r d’ESO 
            11.00-12.00h: Acollida dels alumnes per la directora, presentació tutor/a i professorat. 

Informació de l’horari, sessió de tutoria, tria de matèries optatives.  
HEU DE PORTAR L’ORDINADOR          
 
4t d’ESO   

            12.00-13.00h: Acollida dels alumnes per la directora, presentació tutor/a i professorat. 
Informació de l’ horari, sessió de tutoria.  
HEU DE PORTAR L’ORDINADOR 

 
• Dijous, dia 12 de setembre, a les 7.55 h del matí s’iniciaran les classes. 
• Divendres, dia 19 de juny, finalitzaran les activitats docents.  

 
2.- MARC HORARI DE CLASSES 
 
De dilluns a divendres de 7.55 h. a 14.30 h. Dilluns i dimecres a la tarda tasques diverses 
(recuperacions, sancions, preparació proves,...) 
 
3.-PERÍODES DE VACANCES ESCOLARS   
 

• Nadal: del 21 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020, ambdós inclosos. 
• Setmana Santa: del 4 al 13 d'abril de 2020, ambdós inclosos. 
• Dies festius de lliure disposició:   

11 octubre, 4 novembre, 17 febrer i 16 març 
• Festa local: 22 de maig. 

 
 
 



 
 
4.- RECOMACIONS ESTIU 

• Les activitats estan penjades al Moodle del centre: http://www.iesdeltebre.net/moodle 
 
 
 
 
 
5. –CURS 2019/2020: LLIBRES 
     - LLIBRES ALUMNES 2n ESO. Adjuntem full AMPA per al pagament.    
     - LLICÈNCIES DIGITALS 3r. Adjuntem full AMPA per al pagament.  
     - LLICÈNCIES DIGITALS 4t ESO. Adjuntem  full AMPA per al pagament. 
 
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos un bon estiu. 
 
L’equip directiu 
Juny 2019 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
RECOMANACIONS PER 3r i 4t  DES DE l’INSTITUT PER A L’ADQUISICIÓ D’ORDINADORS: 

       ORDINADOR APROFITAT 
• Processador doble nucli 
• Mínim 4 GB RAM 
• Ports USB 
• Disc dur:  250 GB HDD 
• Connexió a Internet per Wi-Fi (protocols 802.11/b/g/n) 
• Connector per a xarxes ethernet amb fil RJ45 
• Sortida de vídeo VGA 
• Sortida d'auriculars i entrada de micro 

     ORDINADOR NOU 
• Mínim 4 GB RAM 
• Disc dur:  500 GB HDD o 250 GB SSD 
• Pantalla 11,6” o superior  
• Connector per a xarxes ethernet amb fil RJ45  
• Pes: no hauria de ser superior a 1,5 Kg per qüestions de mobilitat, però no és cap requisit. 
• Sistema de restauració (IMPORTANT!): Un dels principals requisits dels ordinadors de 

l'alumnat serà disposar d’un sistema que permeti la restauració automàtica de l'ordinador 
tal com estava configurat en el moment d'adquirir l'equip, deixant intacte només l'espai de 
documents (unitat D). El sistema de restauració ha d'estar protegit per una contrasenya 
coneguda per l'usuari/ària, a fi d’evitar la seva activació accidental. D'aquesta manera en 
cas de descàrrega de programes no desitjats, virus,... podem tornar a tenir l'ordinador com 
el primer dia sense necessitat d'anar al servei tècnic. 

PROGRAMARI 
• Sistema operatiu: si és possible amb arrancada dual 

o Windows 
o Ubuntu, preferiblement linkat o qualsevol altra versió linux 

• Paquet ofimàtic: Libre Office  
• Programari de visualització de PDF 
• Reproductor multimèdia: VLC  
• Navegador: Google Chrome i Mozilla Firefox 
• Adobe Air 



• Flash i Java actualitzats 
*El programari es recomana tenir-lo en català. El podeu descarregar directament de la pàgina 
http://www.softcatala.org o executar el programari “Catalanitzador per a windows” de la mateixa 
pàgina, en cas d'utilitzar windows. 
 


