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Benvolgudes famílies. 

 

Us presentem el llistat de material per al proper curs 2021-22.  

 

Som conscients que l’esperàveu aquest final de curs però primer s’havien de resoldre qüestions importants, 

entre les quals us n’exposem la principal. 

El Departament d’Educació s’ha compromès a enviar dispositius portàtils per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, 

així com ho va fer aquest darrer curs per als de 3r ESO fins a 2n BAT.  

Les famílies que ja estàveu al centre, i ho vau sol·licitar, ja se us va ser assignat. A principis de curs farem 

una segona ronda de sol·licituds per intentar arribar a tothom que ho desitgi. 

Per a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO, se’ns ha comunicat que aquests dispositius poden arribar a finals del 2n 

trimestre. Això comporta una sèrie de preses de decisions. Així doncs, les famílies poden escollir entre les 

següents opcions, tal i com hem explicat a les entrevistes “famílies 1r ESO-direcció”, d’aquells que hi han 

assistit.  

Opcions: 

1) Comprar el dispositiu portàtil que es troba a la llista de material per a ús propi i intransferible per a 

tota l’ESO; com s’ha fet majoritàriament aquest curs passat. Tots els alumnes treballen amb el 

mateix aparell, un Chromebook. 

2) Esperar la cessió d’aquest dispositiu per part del Dept. d’Educació en la data que arribi (tots els 

alumnes treballen amb el mateix aparell). Però mentrestant, hauran de portar-ne un que tinguin a 

casa de la tipologia que sigui (tablet, ordinador windows, ipad...) per a poder fer servir les llicències 

digitals d’algunes matèries a l’aula, fer deures on line i poder seguir les classes telemàtiques en cas 

de confinament. Tot això fins que arribin els citats chromebooks.  

Nivell acadèmic: 

1) Pel que fa a l’ESO, utilitzem el Chromebook per als 4 nivells. 

Model: Chromebook  Lenovo  300e    N4120   11.6   4 GB 

2) Pel que fa al Batxillerat, utilitzem ordinador Windows per als 2 nivells.  

Poden adquirir el mateix que el cedit pel Departament o poden portar el que tinguin a disposició. 

Model:  Ordinador Lenovo   300e   2  N4120    11.6    8GB    

En tots els casos s’ha de seguir el protocol signat i tenir molta cura dels aparells, siguin de propietat o de 

préstec; tant per la seguretat pròpia com pel respecte al material que hauran d’utilitzar les següents 

promocions d’alumnat.  

Respecte a les llicències digitals, famílies que adquiriu el material a Iddink: rebreu un correu de confirmació 

de la comanda quan l’hagueu fet. És un rebut,  NO HEU D’INSTAL.LAR LA LLICÈNCIA, HO FARÀ EL 

PROFESSORAT EN LA SEVA PRIMERA CLASSE DEL CURS O QUAN ENS LA FACI ARRIBAR L’EMPRESA. 

Pel que fa als llibres de lectura, tingueu en compte que es poden comprar però també poden ser de 

préstec d’algun company, de la biblioteca... Això sí, han d’estar a punt durant el trimestre en el qual se’ls 

treballi. 

Per a qualsevol dubte, podeu adreçar-vos al centre educatiu.  

Cordialment,  

Equip Directiu. Institut Llavaneres. 


