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Benvolgudes famílies, 

L’equip directiu i tot el professorat del centre us volem fer arribar molts ànims per encarar 

aquest fi de curs tan anòmal i acompanyar-vos, de manera que estigueu informats de les 

gestions administratives acadèmiques i econòmiques que es presenten durant aquests dos 

últims mesos de curs (maig i juny). 

Aquesta comunicació és un avançament general de la carta que rebreu amb concrecions del 

nivell educatiu que estan cursant les vostres filles i fills. 

1. Plaça escolar i matrícula 2020-21: Les famílies de l’alumnat de 1r, 2n i 3r de l’ESO i 1r 

de batxillerat,  no heu de fer reserva de plaça per al curs següent 2020-2021, ja que la 

permanència al centre està garantida. S’avisarà del període de matrícula, així com del 

protocol de gestió (telemàtic), tenint en compte les instruccions de les autoritats 

educatives i sanitàries. Les famílies de l’alumnat de 4t d’ESO que roman al centre per 

continuar etapa post obligatòria de batxillerat rebreu un document per confirmar la 

plaça i la tria d’itinerari de batxillerat. 

2. Gestió econòmica: Sereu informats dels preus de material escolar del curs 2020-2021, 

tenint present el romanent de l’últim trimestre, i també del preu de sortides i treballs 

de síntesi i viatges i el seu tractament, tot i tenint previst l’acord dels membres del 

Consell escolar per a les propostes que aconsella el Departament d’educació. Aquesta 

informació us arribarà amb la formalització de matrícula amb la dates previstes. 

3. Avaluació i lliurament de butlletins curs 2019-2020:  ja vau ser informats dels criteris 

d’avaluació del present curs, i properament us arribarà un informe de matèries 

pendents així com també de la 3a avaluació i proves de suficiència, si s’escau. El 

lliurament del butlletí amb l’assoliment competencial final serà telemàtic. El calendari i 

qualificacions de batxillerat tindrà un tractament diferenciat de l’ESO, per les pròpies 

característiques d’avaluació. 

4. Recollida de material dels armariets: les dates previstes per a la possible recollida de 

material que encara resti als armariets estan subjectes a les instruccions de 

desconfinament per fases. Actualment i segons el protocol del PROCICAT queda 

totalment prohibit accedir als centres educatius sota cap concepte i amb risc de multa 

per infringir la prohibició. 

5. Servei Iddink i retorn de llibres; llista de llibres 2020-21. Els responsables del servei i 

l’AFA (Associació de famílies del centre) han arribat a l’acord de gestionar el retorn a 

través de la mateixa empresa, i per tant rebreu la comunicació directa i pertinent. 

Tanmateix, si opteu per un altre sistema d’adquisició la llista de llibres per al proper 

curs estarà publicada a la pàgina web de centre pròximament. 

6. Servei de menjador: La contractació del menjador es fa a través de l’AFA. Els dubtes 

relacionats amb aquest servei s’han d’adreçar a l’AFA. Dins la pàgina web hi ha una 

part destinada a informacions de l’AFA https://agora.xtec.cat/insleonardo/afa/ 
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7. Internet segura. Tot seguit uns adjuntem un seguit d’enllaços institucionals amb 

consells, orientacions i materials per ajudar a les famílies en dates de confinament i el 

bon ús de les xarxes, aplicacions i connexions: 

 Material adreçat als més petits: 
https://mossos.gencat.cat/ca/temes/families-i-escoles/materials-infantils/ 
  

 Llista pàgines web 

Aquí   https://internetsegura.cat/cibermot/ podeu trobar un catàleg amb infografies 
sobre termes utilitzats a internet de manera clara i entenedora relacionats amb el confinament 
(els darrers enllaços). 
  

 Què podem fer: 
Adjuntem enllaç amb multitud d’eines per ajudar a les famílies i als menors amb les principals 
amenaces que es poden trobar a la xarxa: 
https://internetsegura.cat/habits-ciber-saludables/ 

-       Específicament per a infants de 6 a 12 anys (contes) 
https://internetsegura.cat/families/relats-cibersaguretat/ 

-        Infografies amb el hashtag #quedatacasa 
https://internetsegura.cat/habits-ciber-saludables/difusio-materials/ 
  

 On adreçar dubtes, consultes o problemes? 
Internetsegura@gencat.cat 
  
Infància respon 116111 
  
Telèfon INCIBE 017 
 
Esperem que us sigui d'utilitat. 

 

Amb molts desitjos de salut i bons ànims, 

Equip directiu 
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