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Cornellà de Llobregat, a juny de 2018 

 

Benvolguts pares/mares/tutors/tutores: 

 

 

INFORMACIONS PER L’INICI DE CURS 2018-2019 

 

 
DEURES D’ESTIU 

 
 L’alumnat haurà de realitzar dos tipus de deures: Els obligatoris per a tots els alumnes 

que han cursat 1r, 2n i 3r d’ESO i el obligatoris de les assignatures suspeses per a tots els 

alumnes que han cursat l’ESO. 

 Els continguts dels deures seran enunciats de treballs, exercicis, encàrrecs de lectures o 

activitats o bé algun quadern d’estiu referenciat amb el nom de  l’editorial. Els deures que ho 

requereixin contindran els criteris i instruccions per a la seva realització. 

 Els deures obligatoris per a tots els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO són activitats de 

manteniment i consolidació per tal de mantenir certs hàbits i les competències bàsiques. Seran 

els de les assignatures instrumentals, és a dir, Català, Castellà, Matemàtiques i Anglès 

corresponents al nivell actual de l’alumne. El lliurament dels deures es realitzarà el primer dia 

de classe de l’assignatura i puntuarà a la primera avaluació del curs. Per tant, els deures no 

realitzats i/o no entregats comportaran una nota negativa a la primera avaluació. 

 Els deures obligatoris de les assignatures suspeses per a tots els alumnes d’ESO són 

activitats de reforç i recuperació adreçades a l’alumnat que no ha assolit satisfactòriament les 

competències bàsiques del curs. Seran aquells corresponents només a les assignatures suspeses 

de cada alumne. L’entrega dels deures es realitzarà el dia i hora corresponent a l’examen de 

setembre. D’aquelles assignatures pendents d’altres cursos anteriors, si l’alumne es presenta al 

setembre, també realitzarà els deures corresponents. 

 L’alumnat es descarregarà els deures de la pàgina web del centre.  

 

 

CONVOCATÒRIA D’EXÀMENS DE SETEMBRE 

 

 L’assistència als exàmens de setembre és obligatòria per tots aquells alumnes que 

tinguin alguna matèria suspesa. L’alumne es presentarà als exàmens de les assignatures suspeses 

del curs actual i/o  anteriors. 

 Els alumnes amb el Crèdit de síntesi o Projecte de Recerca suspès hauran de presentar el 

dossier del treball i fer una exposició. 

 Els horaris corresponents a la convocatòria de setembre estaran penjats al web del 

centre. 
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PAGAMENT DE LES LLICÈNCIES DIGITALS 

 

 Durant el curs 2018-19  serà obligatòria la utilització  de les llicències Digitals a l’ESO. 

 La distribució serà de la següent manera: 

      Català, Castellà, Socials i Matemàtiques. Editorial Vicens Vives. 

      Anglès. Editorial Macmillan. 

      Tecnologia. Editorial Santillana. 

      Naturals. Editorial Science Bits 
 El pagament de les llicències ja s’ha realitzat al formalitzar la matrícula del curs. 

Si alguna família no ha fet el pagament per problemes econòmics l’haurà d’haver realitzat 

i lliurar-ho a secretaria abans del dia 12 de setembre. 

 Aquest pagament és obligatori, si algun alumne forma part d’algun grup especial i no 

utilitza la llicència digital, l’import  d’aquesta llicència  serà utilitzat per pagar les fotocopies i 

dossiers especials que es preparen per aquests grups. 

 

 

UTILITZACIÓ DELS ORDINADORS PORTÀTILS 

 

 És obligatòria la utilització dels ordinadors portàtils a tota l’ESO com a eina de 

treball a l’aula i per accedir al llibre de text a través de les llicències digitals.  

 Si la família ja disposa d’un ordinador portàtil de qualsevol marca, de 12” o 15”el podrà 

utilitzar a l’institut com ordinador habitual de treball. 

 Les famílies que no tinguin ordinador  el podran adquirir on es trobi la millor oferta. 

A la pàgina d’internet  Amazon.es es troben ofertes interessants.  

 L’Institut ha pactat amb Abacus unes característiques de hardware i de  condicions de 

pagament que poden ser interessants per a les famílies. Abacus disposarà del netbook marca 

ACER, MATE B117, durada de bateria fins a12 h, amb garantia de 2 anys + Office Pro 

acadèmic + 4GB de RAM + IVA per aproximadament 340,00 €. Oferirà finançament a 6 mesos 

i  assegurança de danys i robatori. 

 És obligatòria la utilització de funda rígida per la protecció  de l’ordinador 

 És obligatori l’ús d’una memòria portàtil (PEN) per emmagatzemar els treballs i 

assegurar arxiu de tots els treballs. 

 És obligatori tenir l’ordinador amb assegurança de robatori i trencada de 

pantalla. Poden contractar per internet  l’assegurança a qualsevol companyia asseguradora. 

Poden incloure l’ordinador a l’assegurança de la llar. En algun cas la mateixa empresa de venda 

d’ordinadors oferta l’assegurança. 

 La normativa específica inclosa en el NOFC (Normes d’Organització i  Funcionament 

de Centre) regula la utilització dels ordinador. 

 

 

 

Atentament, 

 

 

 

Signat: José Luis Antón Mesa          

 Cap d’Estudis d’ESO-BATX.-CPIGS 


