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“La tecnología ya está ahí, su éxito vendrá condicionado en gran medida por la cantidad, utilidad e interés de las 

aplicaciones que se desarrollen para ellos; y como en cualquier otro dispositivo electrónico, por la sencillez de 

instalación, conexión y uso”, Nuria Higuera Ruiz 

 

Benvolgudes famílies i estudiants de 1r (nous) i 2n de l’ESO 

Ens posem novament en contacte amb tots vosaltres ara que ha finalitzat el curs 19/20 per tal d’informar-

vos d’alguns canvis que plantejarem pel curs 20/21.  

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 els 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.  

Properament realitzarem una reunió informativa per “meet google” segons el nivell: 

2n d’ESO es realitzarà el dilluns 13 de juliol de 10 h a 10:45 h. 

1r d’ESO es realitzarà el divendres 17 de juliol de 12 a 13:15 h. També es comentaran altres aspectes 

significatius del centre i l’acció pedagògica. 

Adjuntem un full on es pot veure el model de chromebook que podreu d’adquirir amb les condicions 

tècniques, llicència google i el preu (la financiació i/o l’ampliació de garantia són voluntàries) 

En cas que disposeu d’un ordinador amb les condicions tècniques indicades també el podreu aprofitar. 

Ara bé, sereu vosaltres els responsables d’adquirir i instal·lar les llicències i el programari necessari. 

Bé, no patiu, esperem que com diu Simon Mainwaring en aquesta etapa de nova realitat: “La tecnologia ens 

ensenyi a ser humans de nou.”  

Aprofitem l’ocasió per informar-vos que, enguany, no hi haurà cap quota fixa de sortides. No sabem 

quantes sortides pedagògiques es podran realitzar. Així doncs, segons avanci la pandèmia anirem 

organitzant les sortides pedagògiques que s’autoritzin i el pagament es realitzarà unes setmanes abans 

de la seva realització. 

La quota de material del curs 20/21 es mantindrà en 60 € com el curs 19/20. Recordeu que tot l’alumnat 

de 2n, 3r i 4t d’ESO que estigui al dia dels seus pagaments del curs actual només haurà de satisfer 45€. 

Com ja vam informar durant el confinament farem efectiu el descompte pendent dels 15€ del material del 

curs 19/20. 

Esperem comptar amb vosaltres el dia i hora indicada segons el nivell que el vostre fill/a realitzi el curs 

vinent. 

Restem a la vostra disposició per qualsevol dubte. 

Cuideu-vos molt!  Sigueu feliços! 

 

Manel Merino 

directOR INS Torre Roja 

Viladecans, 30 de juny de 2020 
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