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Institut de Deltebre
INFORMACIONS D’INTERÈS PER A LA PREINSCRIPCIÓ CURS 2020/2021
( Només per l’alumnat de nova incorporació al centre)
Presentació de la sol·licitud de preinscripció telemàtica:
➢

del 13 al 22 de maig de 2020 entreu a l’enllaç següent i empleneu la sol·licitud Per internet (que hi ha
al peu de la pàgina).
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

➢ Un cop emplenada i enviada la sol·licitud, obtindreu un resguard d’aquesta. Juntament amb aquest

resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar la documentació necessària que es detalla a
la taula d’aquesta pàgina, la qual heu d’enviar, escanejada o fotografiada, mitjançant un correu
electrònic a l’adreça oficial de l’Institut de Deltebre (e3006964@xtec.cat), posant a l’assumpte del
correu: PREINSCRICPCIÓ

Presentació de la sol·licitud de preinscripció presencial:

➢ De manera excepcional, per als casos en què els sol·licitants no puguin fer la presentació telemàtica,

del 19 al 22 de maig ho podran fer presencialment al centre per mitjà d’una cita prèvia. Aquesta cita
prèvia es podrà sol·licitar per la web del centre o trucant al telèfon 977 48 91 23 a partir del dia 13 de
maig de 2020 de l’horari de 10.00 h a 13.00 h.

Documentació necessària que s’ha adjuntar amb l’imprès de preinscripció:
El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació
d'acolliment, la resolució d'acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies.
El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el
sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta
d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
El DNI de l'alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.De forma
extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar
amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la
persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància
per escrit de la decisió adoptada.
Certificat número RALC (Registre d’alumnes a Catalunya),només en cas de ser alumne/a d’un altre
centre no adscrit.
Enllaç a la consulta de l'identificador de l'alumne RALC (Accés amb certificat IdCat mòbil, certificat digital
o GiCAR)
http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/identificador-alumne?category=bd1b6d64-ca6f11e5-8c48-005056924a59

Avís: La data proposada per la matrícula pot variar en funció de l’evolució de la pandèmia.
Matrícula per al proper curs 2020/2021:
Del 13 al
17 de juliol

El centre més endavant els informà de com gestionar el tràmit de la matrícula.
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Institut de Deltebre

CURRÍCULUM DE L’ESO
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Ciències socials, geografia i història
Ciències naturals: biologia i geologia
Ciències naturals: física i química
Matemàtiques
Educació física
Música
Educació visual i plàstica
Tecnologia
Religió o cultura i valors ètics
Tutoria
Matèries optatives
Total d’hores setmanals
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ESTRATÈGIES DE TREBALL


Ús de Chromebooks a l’aula.



Ús plataforma iEDUCA i aplicació mòbil iEDUCA Tokapp.



Projecte plurilingüe.

ACTIVITATS ESCOLARS I EXTRAESCOLARS COMPLEMENTÀRIES
Activitats pedagògiques
 2 Projectes competencials cada curs
 Sortides al teatre en les àrees lingüístiques: anglès,
castellà
 Participació en la Copa Cangur (Concurs matemàtic)
 Participació en el certament de Lectura en veu alta
 Pla lector
 Escoles verdes
 Premis Ramon Calvo
 Revista digital
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Xerrades i tallers
 Programa salut a
l’escola
 Educació vial
 Prevenció addiccions
 Internet segura
 Educació sexual

