
Benvolgudes famílies de 1r d’ESO. 

Estem a punt d’iniciar el nou curs escolar 2020-21 ple de novetats i entusiasme però               
també amb dubtes i incerteses. 

Ens hem de preparar per a qualsevol context que vingui marcat per les autoritats              
educatives i sanitàries.  

És per aquest motiu que l’Institut Llavaneres ha iniciat un procés de canvi per              
adaptar-se a la nova situació. Volem estar preparats per a un ensenyament de             
qualitat tant de forma presencial com en l’hipotètic cas de confinament. 

Després de reflexionar sobre la millora educativa dels nostres alumnes hem acordat            
incloure l’ús del dispositiu portàtil com a eina personal de treball diari amb la resta               
de material didàctic per a tots els cursos de l’ESO.  

Per als alumnes de 1r d’ESO, que inicien una nova etapa educativa, s’ha inclòs al               
llistat de material el Chromebook com a eina de treball i d’ús per a les diverses                
matèries. Aquesta eina servirà, com a mínim, per a 3 anys d’escolarització (de 1r a               
3r d’ESO).  

El Chromebook és una eina molt útil per a l’estudiant d’educació secundària, que és              
considerada com la “llibreta digital personal” de l’alumne/a. Resulta molt necessària           
per a iniciar una nova etapa tant educativa com social, en l’àmbit individualitzat i              
cooperatiu, que permet treballar amb seguretat tant a casa com a l’escola. És un              
ordinador portàtil que funciona amb el sistema operatiu Chrome OS de Google,            
dissenyat específicament per treballar des d’Internet, per la qual cosa és necessari            
disposar de la connectivitat tant a l’Institut com al domicili. La plataforma            
seleccionada és Google Suite for Education, des de la qual el Centre hi porta              
treballant satisfactòriament en els darrers cursos. Podeu completar el llistat          
d’avantatges en el següent enllaç: 

Avantatges 

Per a la vostra comoditat i d’acord amb l’AMPA, el Chromebook ha estat integrat a               
la llista de material ofertada per Iddink. Teniu a la vostra disposició dos models de               
chromebook per escollir. Només el Lenovo 100e té possibilitat de finançament.           
Veure els següents enllaços: 

 

Característiques del Chromebook Lenovo 100e. 

Característiques del Chromebook Lenovo 300e 

Com comprar a través d’Iddink 

Finançament Iddink 

Llistat llibres i materials Institut Llavaneres 

Iddink llistat i preus llibres 

http://iesllavaneres.org/wp/wp-content/uploads/2020/07/Avantatges-Chromebooks.pdf
http://iesllavaneres.org/wp/wp-content/uploads/2020/07/LENOVO-100e-Chromebook-2nd-Gen-AST-Hojas-Informativas.pdf
http://iesllavaneres.org/wp/wp-content/uploads/2020/07/LENOVO-300e-Chromebook-AST-Gen2-Hojas-Informativas.pdf
http://iesllavaneres.org/wp/wp-content/uploads/2020/07/433.-ComComprar_2020-finan.pptx
http://iesllavaneres.org/wp/wp-content/uploads/2020/07/2f33864cc99e0c08f5ef70763bf43443.pdf
http://iesllavaneres.org/wp/wp-content/uploads/2020/07/LLISTAT-LLIBRES-I-MATERIAL-INS-LLAVANERES-2020-21.pdf
http://iesllavaneres.org/wp/wp-content/uploads/2020/07/IDDINK.-LLISTAT-LLIBRES-I-MATERIAL-INS-LLAVANERES.pdf


Aprofitem l’ocasió per saludar-vos atentament, tot desitjant-vos una bona entrada de           
curs.  
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