
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Leonardo Da Vinci 

Sant Cugat del Vallès 
 

 
 
 
 

PREGUNTES MÉS 
FREQÜENTS DE LES 

FAMÍLIES QUE 
COMENÇARAN 1ESO  

CURS 2020/21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FAQS 1ESO 
INSTITUT LEONARDO 

CURS 20/21 
 
 
 
 
 
  



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Leonardo Da Vinci 

Sant Cugat del Vallès 
 

 
1. Com hem de comprar el Chromebook? Hi ha ajudes per a fer aquesta 

compra? 

 

COMPRA DEL CHROMEBOOK CURS 20/21 

 

La reserva de l’ordinador (Chromebook) s’ha de fer on-line abans del 15 d’agost, seguint 

les instruccions penjades a la nostra pàgina web: Instruccions Chromebooks 2020-21.  
 

L’import de l’ordinador Chromebook és de 353 euros. 
 

Som conscients que es tracta d’una despesa considerable, però l’aparell s’amortitzarà al 

llarg de l’escolaritat obligatòria de l’alumnat, des d’ara fins a 4ESO. A més, l'ordinador és 

una eina essencial del nostre Projecte Educatiu i, aquest curs 19/20, ha estat fonamental 

per a continuar l’aprenentatge on-line del nostre alumnat confinat a casa.  

 

Malauradament, no hi ha cap tipus de subvenció per part de l’administració pública ni 

tampoc és possible cobrir aquesta despesa a través dels recursos de l’AFA, que són molt 

limitats i es destinen quasi íntegrament a la borsa solidaria per a l’adquisició de llibres de 

text.  

 

Quines opcions hi ha per fer el pagament de manera fraccionada? 

 

Des del moment en que es formalitza la reserva, les famílies poden anar ingressant 

diverses quantitats fins al mateix 15 d’agost de 2020. Així l’import no s’ha de fer de cop 

ni recorrer a cap finançament extern. 

 

Una altra manera és fer el pagament de la totalitat a través de targeta de crèdit i 
negociar amb el banc la fragmentació de l’import en diverses quotes.  

 

Una altra opció és tramitar a través de l'empresa FDOS el finançament de l'aparell a 

través d'un crèdit amb La Caixa amb aquest objectiu (cal demanar informació a 

l'empresa directament, 933071555). 

 

La crisi econòmica no ens ho posa gens fàcil per poder fer una despesa sostenible però 

continuem pensant que és el més adequat per aconseguir un aprenentatge significatiu del 

nostre alumnat i que ens permetrà assegurar l’adquisició de destreses i competències 

digitals que, segons la Declaració d’Incheon 2030, suposen un dels elements fonamentals 

del futur laboral de la generació actual.  

 

La vostra col·laboració ens és essencial per poder engegar correctament el curs 20/21 i us 

agraïm moltíssim el vostre esforç i implicació especialment en uns moments tan difícils 

com ens ha tocat viure. 

 

Per a qualsevol dubte sobre el curs 20/21 i la seva organització us aconsellem que 

consulteu regularment la nostra web: INS Leonardo da Vinci | Educació secundària 

obligatòria i Batxillerats on anirem penjant informacions més rellevants per engegar 

aquest nou curs al setembre. 

https://agora.xtec.cat/insleonardo/wp-content/uploads/usu34/2020/05/INS-Leonardo-da-Vinci-R752T.pdf
https://agora.xtec.cat/insleonardo/
https://agora.xtec.cat/insleonardo/
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2. Llibres de text i llicències digitals.  

 

El llistat dels llibres de text apareix a la pàgina web del centre INS Leonardo da Vinci | 

Educació secundària obligatòria i Batxillerats 

 

La manera d'adquirir-los és lliure encara que l’Associació de Famílies del centre (AFA) té 

un acord de socialització de llibres amb l’empresa Iddink. Les condicions per a adquirir-los 

està explicat en la seva pàgina web 

https://microsites.iddink.es/ca/413_institut_leonardo_da_vinci/ 

 

També trobareu explicacions sobre les característiques d’aquesta proposta de l’AFA per als 

Ecobooks dins els següents vídeos explicatius: 

 

.           Presentació Iddink (duració 15 minuts): Video presentació Iddink - 

CAT on Vimeo 

·         Presentació Iddink Curta ( duració 5 minuts): 

https://vimeo.com/420992016 

·         Com tractar els ecoBooks: Com tractar els ecoBooks on Vimeo 

·         Com retornar ecoBooks: Com retornar els Ecobooks on Vimeo 

·         Com fer una comanda: Com fer una comanda? on Vimeo 

·         Com accedir a les meves llicències digitals: 

IddinkDigital-ComAccedir-CA on Vimeo 

·         Què és Iddink digital?: IddinkDigital-Quees-CAT on Vimeo 

 

 

 

ATENCIÓ 

 

Les llicències digitals les proporcionarà el centre ja que 

formen part de la quota de material anual que es 

formalitza en el moment de la matrícula.  

 

 

3. Llibres de l’alumnat del grup flexible 

 

A 1ESO els grups d’alumnat que configuren el grup flexible no comencen a funcionar fins 

al mes d’octubre després de realitzar les proves diagnòstiques. És per aquesta raó que us 

demanem que no folreu els llibres per poder fer el canvi en cas necessari.  

 

No obstant, enguany, a causa de la pandèmia del COVID-19, probablement no hi haurà 

grups flexibles. Per tant, el llistat de llibres indicat queda de moment subjecte a 

l’organització de centre derivada del Pla d’Actuació per al curs 20/21. 

 

 

https://agora.xtec.cat/insleonardo/
https://agora.xtec.cat/insleonardo/
https://microsites.iddink.es/ca/413_institut_leonardo_da_vinci/
https://vimeo.com/346361089
https://vimeo.com/346361089
https://vimeo.com/420992016
https://vimeo.com/45076699
https://vimeo.com/97832068
https://vimeo.com/427671538
https://vimeo.com/427321666
https://vimeo.com/427321499
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4. Hi ha algun tipus d’ajuda per a l’adquisició de llibres? En què consisteix la 

borsa solidària de l’AFA? 

 

 

L’Institut Leonardo rep la col·laboració de l’AFA en forma de borsa solidària per a 

l’adquisició de llibres. La borsa solidària implica deixar un dipòsit de 50 euros per curs 

com a fiança per a la utilització de llibres al llarg de l’escolarització de l’alumnat 

sol·licitant.  

 

Els llibres s’hauran de retornar a final de curs en el millor estat possible per poder afavorir 

la seva reutilització durant el curs següent per part d’alumnat amb dificultats 

sòcio-econòmiques. No obstant, els recursos de l’AFA són limitats i aquest tipus d’ajut 

requereix prèviament la presentació d’un certificat de Serveis Socials de l’Ajuntament 

de Sant Cugat justificant la necessitat de la seva demanda. 

 

La borsa solidària surt de la quota que paguen les famílies a l’AFA i que dediquen una part 

de la quota a les famílies amb menys recursos per pal·liar la desigualtat social i assegurar 

l’equitat del nostre alumnat.  

 

 

 

5. Quan començarà el curs 20/21? Serà un curs normal? 

 

El curs 2020/21 començarà amb normalitat el proper 14 de setembre. L’organització i 

planificació d’aquest nou curs es publicarà a la pàgina web del centre INS Leonardo da 

Vinci | Educació secundària obligatòria i Batxillerats quan el Pla d’Actuació Educativa 

estigui aprovat per la Inspecció Educativa (principis de setembre) 

 

No serà un curs normal ja que estarà marcat per les normes redactades per PROCICAT 

per tal de garantir la salut de tota la comunitat educativa: alumnat; professorat i famílies.  

 

És responsabilitat de tots nosaltres vetllar per tal de garantir les actuacions i els protocols 

imprescindibles per poder desenvolupar el curs 20/21 amb el màxim de presencialitat.  

 

Segons l’evolució de la pandèmia hi haurà també un Pla digital paral·lel que organitzarà 

la continuació del curs segons es determini amb semi-presencialitat (sistema híbrid) o bé 

en situació de confinament Aquest Pla digital està dissenyat només com a prevenció del 

sistema escolar i per tal d’assegurar la continuïtat del curs amb el màxim de normalitat en 

cas d’estat d’alarma.  

 

 

 

 

https://agora.xtec.cat/insleonardo/
https://agora.xtec.cat/insleonardo/
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6. L’alumnat de 1ESO que té estudis musicals o esportius ha de cursar la 

matèria de Música o Educació Física incloses en el seu currículum 

acadèmic? Es pot fer la convalidació d’alguna matèria? 

 

El currículum de Secundària Obligatòria inclou la matèria de Música. Cada cop més ens 

trobem amb alumnat que té formació musical. En aquest cas, sempre aconsellem que la 

continuïn cursant i no demanin formalment la convalidació. El motiu és que al nostre 

centre la Música genera un gran nombre d’activitats que contempla la diversitat de 

l’alumnat amb aquest perfil. Sobretot a 1ESO és important anar creant una cohesió de 

grup que integra a l’alumnat en el centre i les seves activitats musicals.  

 

El mateix succeeix amb aquell alumnat que fa esports federats i competicions oficials. No 

contemplem una convalidació de la matèria d’Educació Física perquè el currículum de 

secundària permet incloure la diversitat de l’aula també amb nivell superior a la del grup.  

 

En aquest cas prioritzem la integració de l’alumnat i la seva formació personal dins les 

activitats del grup classe. El fet de convalidar-li matèries d’alguna manera l’exclou de les 

mateixes i dificulta la seva adaptació a la Secundària Obligatòria i a les activitats grupals. 

 

Per nosaltres és prioritari el benestar de l’alumnat a través del tractament de la diversitat, 

potenciant la cohesió social i l’adaptació a la nova etapa de l’ESO. La convalidació d’alguna 

matèria implica l’exclusió del grup i la impossibilitat de participar d’activitats com el 

Concert de Nadal i de Sant Jordi o de les competicions esportives i les curses d’orientació.  

 

7. Què passa si l’ISBN del llibre que vull adquirir no coincideix amb el 

proporcionat al llistat? Es tracta d’un error? 

 

El nostre llistat de llibres ha estat verificat segons les editorials de la seva publicació i pels 

nostres Caps de departament pedagògic.  No obstant, sovint ens podem trobar amb dates 

d’impressió que modifiquen l’ISBN que proporciona el llistat.  

 

Iddink fa servir Ecobooks, és a dir, socialització de llibres. Per tant, pot llistar edicions que 

són més antigues que les proporcionades pel centre i d’aquí les dissonàncies. En cas de 

dubte sempre ha de prevaldre el llistat proporcionat pel nostre centre. 

 

No obstant, sinó es folra el llibre, aquest es pot retornar i canviar en el lloc on s’ha 

adquirit.  

 

 


