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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 els horaris lectius per a l’alumnat són els que 
segueixen. 
 
1r d’SMX grup matí (26 hores lectives setmanals + 1h tutoria): 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8:40 – 9:40 h      

9:40 – 10:40 h      

10:40 – 11:40 h      

11:40 – 12:00 h Esbarjo (20 minuts) 

12:00 – 13:00 h      

13:00 – 14.00 h      

14:00 – 15:00 h      

 
1r d’SMX grup tarda (26 hores lectives setmanals + 1h tutoria): 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

14 – 15 h      

15 – 16 h      

16 – 17 h      

17.00 – 17.20 h Esbarjo (20 minuts) 

17.20 – 18.15 h      

18.15 – 19.10 h      

19:10 – 20.05      

 
2n d’SMX (24 hores lectives setmanals + 1h tutoria): 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

15 – 16 h      

16 – 17 h      

17 – 17.55 h      

17.55 – 18.15 h Esbarjo (20 minuts) 

18.15 – 19.10 h      

19.10 – 20.05 h      

 
1r de DAM (27 hores lectives setmanals + 1h tutoria): 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

15 – 16 h      

16 – 17 h      

17 – 17.55 h      

17.55 – 18.15 h Esbarjo (20 minuts) 

18.15 – 19.10 h      

19.10 – 20.05 h      

20.05 - 21 h      

 
  

http://www.institutcampalans.net/
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2n de DAM i DAW (25 hores lectives setmanals + 1h tutoria): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
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. La gestió 
dels materials didàctics es realitza mitjançant l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle. 
 
 
 
 
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 mes de setembre, uns dies abans de l’inici del 
curs. 

 
 

 
 
 

TRANSPORT ESCOLAR 
 
El centre educatiu no disposa d’un servei de transport escolar dedicat a l’alumnat de 
Cicles Formatius. Per aquest motiu el transport dels alumnes ha de ser gestionat de 
manera individual amb transport particular o públic. 

 
Coneixent la dificultat que això pot suposar, el centre és conscient d’aquesta 
situació i a començament de curs, es posa en contacte tot l’alumnat de Cicles 
Formatius, tant de grau mig com de superior, per poder coordinar de la millor 
manera possible el transport de tots els alumnes. 

 
 

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

15 – 16 h      

16 – 17 h      

17 – 17.55 h      

17.55 – 18.15 h Esbarjo (20 minuts) 

18.15 – 19.10 h      

19.10 – 20.05 h      

20.05 - 21 h      

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
https://rafaelcampalans.ieduca.com/
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L’ORDINADOR COM A EINA DE TREBALL EN LLOC DELS LLIBRES 
 
Per compensar la despesa que pot representar en alguns casos la compra d’un 
portàtil, el departament d’informàtica  no fa comprar cap llibre de text. 
 
Avui dia hi ha molts tipus d’ordinadors portàtils i de diferents marques. Qualsevol 
ordinador actual pot ser útil, però l’institut d’Anglès recomana un ordinador amb les 
característiques següents: 
 

• Processador Intel i5 o AMD A10 

• Memòria principal (RAM) 8 GB 

• Disc dur 500 GB(Preferiblement SSD de 256GB mínim) 

• Pantalla 15 polzades 
 
Si l’alumne ja té ordinador, tot i que les característiques siguin inferiors a les 
recomanades, el professorat valorarà el primer dia de classe si és apte per 
treballar. 
 
Alguns models d’exemple: 
 

• Medion P6685 Intel Core i5-8250U/8GB/1TB+128GB SSD/MX150/15.6 

• Lenovo Ideapad 330-15ICH - Portàtil 15.6" FullHD (Intel Core i5-8300H, 
8GB de RAM, 1TB de HDD, Nvidia GTX1050-4GB, sense sistema operatiu)  

• HP Pavilion 15-bc400ns - Ordenador Portátil 15.6" FullHD (Intel Core i5-
8250U, 8GB RAM, 1TB HDD, Nvidia GeForce GTX1050-2GB, sense SO) 

• HP Pavilion 15-bc450ns - Ordenador portátil 15.6" FullHD (Intel Core i5-
8300H, 8GB RAM, 1TB HDD + 128GB SSD, Nvidia GeForce GTX1050-
4GB, Freedos) 

• Lenovo Ideapad 330-15ICH-Ordenador Portátil 15.6" FullHD (Intel Core i7-
8750H, 16GB RAM, 1TB HDD + 256GB SSD, Nvidia GTX1050-4GB, sense 
SO) 

• ASUS R570ZD-DM107 - Ordenador Portátil de 15.6" Full HD (AMD Ryzen 
5, 8GB RAM, 1 TB HDD, Nvidia GeForce GTX 1050 de 4 GB, Endless OS) 

• Lenovo Ideapad Y520-15IKBN - Ordenador portátil de 15.6" Full HD (Intel 
Core i5-7300HQ, 8 GB RAM, 1 TB HDD, Nvidia GeForce GTX 1050 de 4 
GB, Windows Home 10 

• Acer Nitro 5 AN515-52-5336 Intel Core i5-8300H/8GB/1TB+128GB SSD/GF 
GTX1050/15.6 
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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 17 de setembre i el dimarts 18 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 12 

Inici de les classes al Cicle 
formatius de grau mitjà: primeres 
dues hores, tutoria; resta de l’horari, 

classes normals (alumant) 

Aules de referència 
dels grups 

De 15 a 18 h 

Dimecres 18 

Inici de les classes al Cicle 
formatius de grau superior: 
primera hora, tutoria; resta de 

l’horari, classes normals (alumant) 

Aules de referència 
dels grups 

De 15 a 18h 

Dimarts 17 
Reunió de l’assemblea de l’AMPA 

(famílies) 
Biblioteca De 19 a 20 h 

Dimarts 24 
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 
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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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