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Institut de Deltebre

SECRETARIA  DEL CENTRE

El nostre horari de secretaria és: 
 Matins (de dilluns a divendres): de 9:00 a 14:00h
 Tardes (dilluns): de 15:30 a 17:30h

Web del centre: https://agora.xtec.cat/iesdeltebre/ 

PREINSCRIPCIÓ de 1r d’ESO, per al curs 2021/22
Vídeo informatiu: https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/ajuda/pindoles-multimedia/

 Trobareu tota la informació de preinscripció en aquesta web
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/  

Del 17 al 24

de març

Amb modalitat SOL·LICITUD ELECTRÒNICA o SOL·LICITUD EN SUPORT 
INFORMÀTIC  per internet:

Web per aconseguir una identitat digital del responsable o tutor/a del menor
https://idcatmobil.seu.cat/

Web preinscripció
 https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/eso/inici/

 En l’apartat:

2. Presenta la sol·licitud de preinscripció i fes-ne el seguiment

 Fes la sol·licitud de preinscripció i presenta-la

Amb modalitat SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC,  amb cita prèvia.

Caldrà entrar a la web del centre https://agora.xtec.cat/iesdeltebre/        i        sol·licitar   

cita a través de l’aplicatiu h  ttps://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?  
p=CITA_PREVIA:4::::4:P4_TIPUS_CALENDARI,P4_DOMINI:01_Oblig,43006964         o trucar al 
telèfon 977489123 i sol·licitar data i hora de la cita. 

Els responsables del menor de l’alumne a l’hora establerta en la cita hauran de
vindre  a  l’institut  de  Deltebre  amb  el  certificat  RALC  de  l’alumne  i  tota  la
documentació  acreditativa  i  identificativa,  juntament  amb  la  que  s’al·legui  a
efectes de barem, per tal de gestionar la sol·licitud de preinscripció. 

MATRICULACIÓ, virtual  

Del 14 al 18

de juny

Un cop s’ha publicat la llista final d’alumnat admès en cada centre, caldrà 
formalitzar la matriculació on ha resultat la plaça signada de l’alumne/
a. Més endavant ja donarem instruccions de la matriculació.
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CURRÍCULUM DE L’ESO

1r 2n 3r 4t

Llengua catalana i literatura 3 3 3 3,5

Llengua castellana i literatura        3 3 3 3,5

Llengua estrangera 3 4 3 3

Ciències socials, geografia i història 3 3 3 3

Ciències naturals: biologia i geologia 3 2

Ciències naturals: física i química 3 2

Matemàtiques 4 4 4 4

Educació física 3 2 2 2

Música 2 2

Educació visual i plàstica 2 2

Tecnologia 2 2 2

Religió o cultura i valors ètics 1 1 1 1

Tutoria 1 1 1 1

Matèries optatives 2 2 9

Total d’hores setmanals 30 30 30 30

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 Xerrades i tallers

 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

 Programa salut a l’escola

 Educació vial 

 Prevenció addiccions

 Internet segura

 Alimentació saludable
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 Revista digital
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