Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Torre Roja

ACLARIMENTS AL PROCESOS DE MATRÍCULA I FORMALITZACIÓ DE LA CONTINUÏTAT
AL CURS 2020-2021 - ESO
QUOTES DE MATERIAL I LLICÈNCIES DIGITALS/PROJECTES
MATERIAL*

LLICÈNCIA DIGITAL** I PROJECTES***

1r d’ESO

60€

51.30€

2n d’ESO

45€

51.30€

3r i 4t d’ESO

45€

15.60€

*La diferència respon a la devolució, per part del centre, de la part proporcional de la quota de
material del 3r trimestre del curs 19-20 i que es va informar al CE del 4 de juny. Aquesta deducció
només s’aplicarà a les famílies que estiguin al corrent del pagament del curs 19-20.
** La llicència digital a 3r i 4t de l’ESO és un complement obligatori dels llibres físics que hem volgut
tenir en compte donades les circumstàncies excepcionals que puguin derivar-se d’un altre
confinament.
***Els projectes només es realitzen a 1r i 2n de l’ESO.

LLIBRES
Els llistats de llibres els teniu a la documentació que es va facilitar via mail i a la pàgina web del
nostre centre.
Recordeu que l’AFA de l’institut gestiona la venda de llibres amb l’empresa Iddink.
http://web.iestorreroja.com/

https://www.iddink.es/

PROJECTE CHROMEBOOK
El proper curs, tot l’alumnat de 1r i 2n de l’ESO treballarà a classe-casa amb un chromebook o
ordinador portàtil. Així reduirem moltíssim el nombre de llibres en paper i les canviarem per
llicències digitals (molt més econòmiques). Aquest canvi que encetem el proper curs es mantindrà
un mínim de 4 cursos per a l’alumnat de 1r d’ESO i de 3 cursos per l’alumnat de 2n d’ESO.
Des de la direcció del centre s’ha volgut fer extensiva la informació a totes les famílies de l’ESO per
si alguna s’havia plantejat la compra d’algun dispositiu, que pogués valorar també l’oferta que
l’empresa FDOS Software S.L., fa al nostre centre. Però en cap cas és obligatori per a les famílies de
l’alumnat de 3r i 4t d’ESO.

