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Benvolgudes famílies, 
 
Com cada any, aprofitem aquestes dates de juliol per fer-vos a mans totes aquelles informacions 
necessàries per tal que els vostres nois i noies ho tinguin tot a punt per al proper curs. 
 

 
MARC HORARI 
 
L’institut fa jornada compactada i l’horari lectiu per a l’alumnat és el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els horaris específics de cada grup classe s’informaran els primers dies de 
setembre als plafons d’anuncis del centre, així com al web de l’Institut. 
 
 
 
TRANSPORT ESCOLAR 
 
El Consell Comarcal de la Selva organitza el servei de transport escolar, que és 
gratuït per als alumnes d’ESO. Cal ser a la parada de l’autobús a les 8 h. Les 
parades són les següents: 
 

● La Cellera de Ter: El Pasteral, zona Can Vernis i parada TEISA 
● Bonmatí: Sant Julià, l’església, els Pins 
● Constantins: Can Begudà 
● Osor: L’ajuntament 
● Trullàs: Pla de Trullàs 

 
 

 
ESMORZAR 
 
Els vostres fills i filles han de dur l’esmorzar embolicat en un embolcall reutilitzable. 
L’AMPA posarà a la vostra disposició el Boc’n roll, un portaentrepans ajustable i 
rentable, gratuït per als socis de l’AMPA, i a preu de cost si no en sou. Es podrà 
adquirir a l’inici de curs. 
 
 

 
  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.15 – 9.15 h      

9.15 – 10.15 h      

10.15  - 10.40 h Esbarjo 1 (25 minuts) 

10.40 – 11.40 h      

11.40 – 12.40 h      

12.40 – 13 h Esbarjo 2 (20 minuts) 

13 – 14 h      

14 – 15 h      

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
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PLATAFORMES I LLIBRES DIGITALS 
 
Durant el mes de setembre us farem arribar les instruccions referides a l’aplicació 
informàtica iEduca (https://rafaelcampalans.ieduca.com), que us permetrà portar el 
control d’absències i d’incidències dels vostres fills, entre d’altres utilitats. 
 
Els llibres de la matèria de Ciències socials són socialitzats, és a dir, són propietat 
del centre que els deixa en préstec als alumnes durant tot el curs havent pagat una 
quota ja inclosa en el material escolar. La resta de llibres són digitals, el pagament 
de la llicència dels quals està inclosa en la quota de material. L’accés a aquests 
llibres es realitza mitjançant l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle 
(https://agora.xtec.cat/iesrafaelcampalans/moodle/) sobre el qual també sereu 
informats durant el mes de setembre.  
 
 
 
TRIA DE MATÈRIES 
 
L’alumnat de 2n d’ESO ha de triar entre Cultura i valors ètics i Religió. A més, han 
de triar dues matèries optatives que els ajuden a completar el seu expedient 
acadèmic, i, per tant, a millorar els seus coneixements. Han de triar seguint un ordre 
de preferència a partir de l’oferta que us mostrem a continuació. A l’hora de fer la 
tria, és convenient que els alumnes tinguin en compte les vostres recomanacions i 
opinions. 

 

Matèria 
optativa 

Departament Descripció 

Robòtica Tecnologia 

L’objectiu és que l’alumnat treballi des d’una perspectiva oberta i activa en 
plataformes obertes sota el concepte de programari i maquinari lliures que 
disposen d’una gran comunitat d’usuaris arreu del món. L’objectiu és ajudar 
l’alumnat a transformar el seu rol d’usuaris de tecnologia en creadors de 
tecnologia des d’una perspectiva globalitzadora. 

Francès 
Llengües 
estrangeres 

L’objectiu d’aquesta matèria és fer que els alumnes adquireixin els 
continguts bàsics de la llengua francesa,  de manera que desenvolupin una 
bona comunicació oral i escrita: es dona prioritat a l’expressió oral amb 
activitats que afavoreixin el diàleg i l’intercanvi d’informacions personals en 
la vida diària: aprenem a presentar, descriure, expressar gustos, informar-
se, convidar, donar consells, explicar i comentar activitats.  

Lectura 
Llengua 
castellana 

La matèria consisteix a llegir llibres de tipologia diversa (novel·les, contes, 
novel·les gràfiques, teatre, etc.), adequats al nivell del curs de l’alumnat, de 
manera que cadascú pugui arribar a adquirir un bagatge lector. També es 
treballa la lectura dramatitzada i en veu alta. 

Experimenta 
amb 
l’expressió 
visual i 
plàstica 

Educació visual 
i plàstica 

Aquesta matèria pretén dotar els alumnes de tècniques, eines, recursos, 
estratègies i metodologies per tal de despertar la seva creativitat i descobrir-
los les possibilitats del món gràfic, plàstic i visual. Al mateix temps, els 
ofereix la possibilitat de relacionar-se amb el seu entorn immediat de forma 
participativa, ja que les creacions realitzades durant les hores de classe 
formen part de les festes, activitats i projectes del centre. 

Mitologia i 
cultura 
clàssica 

Clàssiques 

La matèria de Mitologia s’endinsa en el concepte de cultura clàssica a partir 
de la història i les llegendes de Grècia i Roma, la seva religió plena de déus i 
herois, les formes d’oci i espectacle públics (teatres, amfiteatres, circs, 
termes...) i la vida privada des del naixement fins a la mort. 
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Aquestes matèries optatives tenen una durada setmanal de dues hores. Per la 
naturalesa de cadascuna d’elles, per la limitació de l’espai o per la seva repercussió 
didàctica, tenen les places limitades i, per tant, a l’hora de fer l’elecció, cal ordenar-
les segons les preferències, utilitzant la butlleta del final d’aquest punt. 

 
En confeccionar els grups, es tenen en compte els resultats acadèmics obtinguts 
per l’alumne el curs anterior. Un cop fets els grups, els equips docents perfilen els 
grups segons els seus criteris pedagògics. 

 
Important: Us demanem que ens feu arribar la vostra tria abans del 5 de 
setembre a les 14.00 h a la secretaria del centre, on disposen de còpies en 
paper de les butlletes en cas que no pugueu imprimir-les. La no presentació 
de la tria dins del termini marcat implica que s’adjudiqui a l’alumne la matèria 
que l’institut consideri convenient.  

 
 

  

 
 
BUTLLETA DE TRIA DE CULTURA I VALORS ÈTICS / RELIGIÓ, I MATÈRIES OPTATIVES  
 
 
Nom: ......................................................................................................................................................... Curs: 2n d’ESO (2019-2020) 
 
Trieu amb un tic (  ) l’opció desitjada (només en cas que vulgueu fer un canvi; si no marqueu res en aquesta taula, 
entendrem que continueu amb la tria del curs passat): 
 
 
 
 
 
 
Trieu amb un 1, un 2, un 3, i un 4 les quatre opcions desitjades, essent l’1 la primera opció en l’ordre de preferència i 4 
l’última: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
IMPORTANT: lliureu aquesta butlleta a la secretaria del centre abans del 5 de setembre a les 14 h. 

Cultura i valors ètics  

Religió  

Nom de la matèria Tria 

Robòtica  

Francès  

Lectura  

Experimenta amb l’expressió visual i plàstica  

Mitologia i cultura clàssica  
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GRUPS D’ALUMNES 
 
Les llistes amb la composició de cada grup classe per a cada curs es podran 
consultar a la cartellera del centre el dia abans de l’inici del curs. 
 
 
 
  

 
L’ASSOCIACIÓ DE ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES (AMPA) 
 
Les famílies que hagin pagat la quota de l’AMPA rebran de franc l’agenda escolar 
del centre i un embolcall reutilitzable per a entrepans de la marca Boc’n roll. És una 
mesura per col·laborar en el bon funcionament del centre. 
 
L’AMPA de l’institut ofereix la possibilitat de llogar una taquilla. La formalització del 
lloguer es farà el dilluns 16 de setembre i el dimarts 17 de setembre (de 9 a 14 h), i 
només estarà oberta als socis de l’AMPA. als que se’ls oferirà en caràcter compartit 
i de franc. 
 
L’AMPA està programant activitats fora de l’horari lectiu per al curs 2019-2020, amb 
avantatges per als socis. El setembre es donaran més detalls d’aquestes activitats. 
Si voleu rebre més informació, podeu enviar un correu a: 
 

ampa.institutrafaelcampalans@gmail.com  
 
 
 
CALENDARI 
 
A continuació podeu consultar les dates bàsiques d’inici de curs: 
 
 

Data Activitat (a qui va dirigida) Lloc de l’Institut Horari 

Dijous 5 
Data límit per al lliurament de la tria 

de matèries variables de 2n i 3r 
d’ESO (famílies i/o alumnat) 

Secretaria De 8.15 a 14h 

Dijous 12 
Inici de les classes a l’ESO 

2n d’ESO: primera hora, tutoria; resta 
de l’horari, classes normals (alumnat) 

A  les aules de 
referència dels grups  

De 8.15 a 15 h 
(horari habitual) 

Dimarts 17 
Reunió de l’assemblea de l’AMPA 

(famílies) 
Biblioteca De 19 a 20 h 

Dimarts 17 
Reunió de mares i pares per 

presentar el nou curs (famílies) 

Aules dels grups 
(estaran indicades als 
taulells del rebedor) 

De 20 a 21 h 

Dilluns 16 i 
dimarts 17 

Distribució de taquilles (alumnat) Aules dels grups De 9 a 14 h 
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Tot seguit us adjuntem també el calendari amb les dates més rellevants per al curs 2019-2020. Aquest 
calendari ha estat elaborat d’acord a l’Ordre ENS/56//2019, de 26 de març, per la qual s’estableix el 
calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 
7844, de 1.04.2019). Recordeu que es tracta d’una previsió que pot esser modificada. 
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Per a qualsevol dubte o consulta, a partir del dia 2 de setembre de 2019 us podeu posar en contacte 
amb l’Institut, de 9 a 14 h (tel. 972 421207), o escrivint-nos el correu electrònic b7004487@xtec.cat; 
recordeu, d’altra banda, que al web i en xarxes socials hi trobareu també les nostres novetats més 
destacades: 
 
www.institutcampalans.net  
 

www.facebook.com/InstitutRafaelCampalans  
 
 

www.instagram.com/instigramcampalans  
 
 
 
Salutacions cordials, 
  
 
Equip directiu,  
Institut Rafael Campalans 
 
Anglès, 18 de juliol de 2019 
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