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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. 
 

 
Els cursos que inicien la promoció 2020-2022 (1r SMX i 1r de DAM) endeguen els 
nous currículums en modalitat DUAL. Més informació aquí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARC HORARI 
 
Es preveu que els marc horaris dels estudis de cicles siguin els següents: 
 
1r de SMX: 8.40 a 15 h (pendent de disposar d’espais municipals) 
 
2n SMX: de 15 a 21 h. 
 
1r DAM: de 15 a 21 h. 
 
2n DAM: de 15 a 21 h. 
 
2n DAW: de 15 a 21 h. 
 
Degut a les circumstàncies especial de la Covid-19 restem a l’espera de més 
instruccions del departament d’Educació per poder concretar el marc horari definitiu. 
 
Els horaris específics de cada grup classe s’informaran al web de l’Institut els 
primers dies de setembre. 
 
 

 
PLATAFORMES I LLICÈNCIES 
 
La gestió dels materials didàctics es realitza mitjançant l’entorn virtual 
d’aprenentatge Moodle. A més, el centre proveirà de totes les llicències de software 
necessàries per desenvolupar les tasques dels diferents mòduls gràcies al 
programa de Microsoft Imagine/Azure. 
 
Tots els alumnes disposaran d’un correu electrònic corporatiu del centre amb totes 
les eines pròpies del GSuite for Education. 
 
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.  
 
 

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gs/fp-dual/
https://rafaelcampalans.ieduca.com/
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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. 
 
 
 
 
 
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, 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. 

 

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 Ryzen 5 

• 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: 
 

• ASUS M509DA-EJ025 AMD RYZEN 5 3500U 8GB DDR4 SSD 512GB 
FULL HD 

• 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 Gaming 15-ec0009ns, AMD Ryzen 5, 8 GB, 512 GB SSD, 
GeForce GTX 1050 3GB 

• HP Pavilion Gaming 15-DK0025NS Intel Core i5-9300H/16GB/1TB 
SSD/GTX 1650/15.6 

• 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) 

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
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• HP Pavilion Gaming 15-DK0025NS Intel Core i5-9300H/16GB/1TB 
SSD/GTX 1650/15.6" 

• Acer Aspire 7 - Ordenador portátil de 15.6" FHD (AMD Ryzen 5 3550H, 8 
GB RAM, 512 GB SSD, NVIDIA GeForce GTX 1650 4 GB 

 
 

 
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.  
 
 
Pagament de la quota 
 
Actualment la quota de l’AMPA cal pagar-la separadament d’altres conceptes de 
l’institut. La quota de l’AMPA és de 25 € a l’any i per família.  
 
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.  
 
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://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) Lloc de l’Institut Horari 

Dilluns 14 

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 

Dilluns 21 

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 

Dimecres 23 
Reunió de mares i pares per 

presentar el nou curs (famílies) 
Telemàtic De 20 a 21 h 

 
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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