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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 al web de l’Institut els 
primers dies de setembre. 
 
 
 
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 

 
 
 
TRIA DE MATÈRIES  
 
Els  alumnes de 3r d’ESO no han de triar entre Cultura i valors ètics o Religió 
perquè faran, per defecte, la matèria que feien el curs anterior. Si volen fer un canvi 
en la seva tria ho hauran de comunicar als seus tutors i tutores tria durant la primera 
setmana de classe.  Enguany, les matèries optatives de centre seran les mateixes 
per a tots els alumnes: la primera serà Eines informàtiques i la segona Estratègies 
per aprendre autònomament.  

 

 

 

  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.15 – 9.10 h      

9.10 – 10.05 h      

10.05 – 11.00 h      

11.00 – 11.30 h Lectura (30 minuts) 

11.30 – 12.00 h Esbarjo (30 minuts) 

12.00 – 12.55 h      

12.55 – 13.50 h      

13.50 – 14.45 h      

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
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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 text són digitals. 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.  
 
 
 
 
GRUPS D’ALUMNES 
 
Les llistes amb la composició dels alumnes de cada grup classe es podran 
consultar al web del centre el dia abans de l’inici del curs. 
 
 

 
 
 
 

SORTIDES 
 
A continuació us detallem la relació de les sortides que està previst que facin els 
vostres fills i filles amb la informació de les àrees de coneixement a les quals 
pertanyen i la data i el preu aproximats. 

 
 

 

Sortides 3r ESO 

Sortida Àrees Data (aprox.) Preu (aprox.) 

Esquiada Educació Física 2n trimestre 325  € aprox. 

Fàbrica de la Burés Socials 3r trimestre 1 € 

Pistes d’atletisme de Lloret de 
Mar 

Educació Física  2n Trimestre 10 € 

Sortida Sant Aniol d’Aguja Educació física 1r trimestre 0 € (pagada el curs anterior) 

Gincana en anglès a Girona 
Llengües 
estrangeres 

2n trimestre 0 € (pagada el curs passat) 

YoMo (mSchools) La Farga - 
L'hospitalet 

Optativa Tecnologia 
- STEAM 

2n Trimestre 
0 € (el curs passat es van pagar 
23 € per una sortida del mateix 
Departament) 

Sortida a Perpinyà* 
Llengües 
estrangeres 
(francès) 

2n Trimestre 
(es pagarà a part només si es 
du a terme) 

Sortida a l’entorn Tecnologia 2n Trimestre 0 € 

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
https://rafaelcampalans.ieduca.com/
https://agora.xtec.cat/iesrafaelcampalans/moodle/
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Sortida del treball de síntesi: 
Girona 

Interdisciplinari juny 0 € (pagada el curs anterior) 

Total: 

11 €  (import no socis AMPA) 
  
0 € (import socis AMPA) 
(+esquiada opcional) 

 

* Aquesta sortida supeditada per les condicions de les autoritats sanitàries tant espanyoles com franceses  atès que és fora del 

límit estatal. 

 
 
 

PAGAMENT 
 
 
Enguany s’està treballant en un nou sistema de pagament virtual a partir d’un 
Terminal de Punt de Venda que resultarà molt més senzill per a les famílies. El 
pagament de les sortides, material, assegurança escolar obligatòria  i llicències dels 
llibres digitals es podrà fer efectiu des del moment que es rebin les instruccions de 
com fer els pagaments ( rebreu un correu el més aviat possible) i fins al 31 
d’octubre de 2020. A continuació us detallem l’import dels diferents conceptes de 
pagament. 
 
 
Pagament 3r d’ESO 

Sortides 11 € (import no socis AMPA) 
 
0 € (import socis AMPA) 

Material 10 € (bonificació de 20€ del curs passat) 

Assegurança escolar obligatòria 1,12 € 

Llicències dels llibres digitals 45 € 

 
 
 
L’ASSOCIACIÓ DE ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES (AMPA) 
 
 
Agenda escolar i Boc’n roll 
 
Les famílies que hagin pagat la quota de l’AMPA rebran de franc l’agenda escolar 
del centre i un embolcall ajustable i reutilitzable per a entrepans de la marca Boc’n 
roll. D’aquesta manera, des de l’AMPA col·laborem amb el centre en l’educació per 
la cura del medi ambient. Si no sou socis de l’AMPA, a l’inici de curs podreu adquirir 
aquests dos materials a preu de cost.  
 
 
Taquilles 
 
L’AMPA també ofereix la possibilitat d’utilitzar una taquilla durant el curs escolar. 
Aquest servei només estarà obert als socis de l’AMPA, als que se’ls oferirà en 
caràcter compartit, entre dos o tres alumnes, i de franc. A l’apartat AMPA del web 
de l’institut trobareu informació sobre l’ús i reserva de les taquilles per al curs vinent. 
Des de l’AMPA us demanen que ompliu aquest formulari abans del 30 de 
setembre de 2020 per a poder fer una previsió de l’ús de les taquilles per a 

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
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aquest curs. Un cop tinguem la informació, farem arribar als vostres tutors i 
tutores el número de la taquilla assignada i la corresponent contrasenya per tal 
que les puguin repartir a principis d ’octubre. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn1-
P7tntOjXw9rZHL9bhvKULE4s8CjATnhmdwBJRQWbCE8Q/viewform 
 
Aquest formulari només es pot respondre amb una adreça pròpia de l’institut 
(xxxx@institutcampalans.net), que després quedarà registrada. S’admet només una 
resposta per adreça electrònica, i només s’ha de respondre una vegada per a tots 
els membres que comparteixin taquilla.  
 
 
Pagament de la quota 
 
Actualment la quota de l’AMPA cal pagar-la separadament d’altres conceptes de 
l’institut. És per això que us facilitem les dades per tal que pugueu fer el pagament 
corresponent. La quota de l’AMPA és de 25 € a l’any i per família. Us recordem que 
per als alumnes de Batxillerat aquesta quota es paga en el moment de fer la 
comanda de llibres.  
 
És important que en el moment de fer el pagament indiqueu el nom de l’alumne/a i 
el curs. Un cop fet el pagament, cal que ompliu el formulari que trobareu al  web 
que permetrà agilitzar, per exemple, l’entrega de les agendes que es fa a  principi 
de curs.  
 
Tot i que en qualsevol moment del curs s’accepten nous socis el termini màxim per 
fer el pagament de la quota de l’AMPA és el 28 d’agost.  
 
Podeu accedir a les instruccions per fer el pagament de la quota de l’AMPA 
mitjançant el full adjunt a aquesta carta o bé a través de l’enllaç següent, on 
s’accedeix a l’apartat de l’AMPA del web de l’institut: 
 
https://agora.xtec.cat/iesrafaelcampalans/wp-
content/uploads/usu1643/2020/07/instruccions-pagament-quota-socis.pdf 
 
Per facilitar el registre anual de pagament de les quotes de l’AMPA també us 
demanem que ompliu el formulari que trobareu a continuació: 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuMEytJLwZvOqogxuNFpOPBDqLf_
AhsRb0qFokooNFrxIXA/viewform 
 
 
Dades de contacte de l’AMPA  
 
Si necessiteu més informació i/o teniu algun dubte i/o suggeriment, podeu consultar 
en el web de l’institut l’apartat dedicat a l’AMPA; podeu accedir-hi a través de 
l’enllaç següent: 
 
https://agora.xtec.cat/iesrafaelcampalans/categoria/ampa/ 

 
També podeu posar-vos en contacte amb l’AMPA per demanar més informació a 
través de l’adreça de correu electrònic que teniu a continuació: 
 
ampa@institutcampalans.net 

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn1-P7tntOjXw9rZHL9bhvKULE4s8CjATnhmdwBJRQWbCE8Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn1-P7tntOjXw9rZHL9bhvKULE4s8CjATnhmdwBJRQWbCE8Q/viewform
https://agora.xtec.cat/iesrafaelcampalans/wp-content/uploads/usu1643/2020/07/instruccions-pagament-quota-socis.pdf
https://agora.xtec.cat/iesrafaelcampalans/wp-content/uploads/usu1643/2020/07/instruccions-pagament-quota-socis.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuMEytJLwZvOqogxuNFpOPBDqLf_AhsRb0qFokooNFrxIXA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenuMEytJLwZvOqogxuNFpOPBDqLf_AhsRb0qFokooNFrxIXA/viewform
https://agora.xtec.cat/iesrafaelcampalans/categoria/ampa/
mailto:ampa@institutcampalans.net
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CALENDARI 
 
A continuació podeu consultar les dates bàsiques d’inici de curs: 
 

Data Activitat (a qui va dirigida) Horari 

Dimecres 9 de setembre 
Reunió de l’assemblea de 
l’AMPA (famílies) 

De 19 a 20 h 

Dimecres 9 de setembre 
Reunió de mares i pares per 
presentar el nou curs (famílies) 

De 20 a 21 h 

Dilluns 14 de setembre 

Inici de les classes a l’ESO 
3r d’ESO: primera hora, tutoria; 
resta de l’horari, classes 
normals (alumnat) 

De 8.15 a 14.45 h 
(horari habitual) 

 
 

Al final d’aquesta carta us adjuntem també el calendari amb les dates més 
rellevants per al curs 2020-2021. Aquest calendari ha estat elaborat d’acord a 
l’Ordre EDU/119/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableix el calendari escolar del 
curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC 
núm. 8175, de 13.07.2020). Recordeu que es tracta d’una previsió que pot ser 
modificada. 

 
 
 
Per a qualsevol dubte o consulta, a partir del dia 1 de setembre de 2020 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, 24 de juliol de 2020 
 
 
  

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
mailto:b7004487@xtec.cat
http://www.institutcampalans.net/
http://www.facebook.com/InstitutRafaelCampalans
http://www.instagram.com/instigramcampalans
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Actualment la quota de l’AMPA cal pagar-la separadament d’altres conceptes de l’institut. És per 

això que us facilitem les dades per tal que pogueu fer el pagament corresponent. La quota de 

l’AMPA és de 25€ l’any i família. Us recordem que pels alumnes de Batxillerat aquesta quota es 

paga en el moment de fer la comanda de llibres.  

 

És important que en el moment de fer el pagament indiqueu el nom de l’alumne/a i el curs. Un 

cop fet el pagament, ompliu el formulari que trobareu a la web. Això ens permetrà agilitzar 

l’entrega d’agendes de principi de curs, per exemple. 

 

 

 

Si necessiteu més informació o teniu algun dubte o suggeriment, trobareu les dades de contacte a 

l'apartat AMPA de la web de l'institut. 

  
Número de compte: 

ES65 2100 8109 5623 0004 
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