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Benvolgudes famílies, 
 
Com ja sabreu pels mitjans de comunicació, el Departament d’Educació ha elaborat un “Pla              
d’actuació pel curs 2020-2021 en el marc de la pandèmia” en el que, entre d’altres               
orientacions, parla dels criteris a seguir en l’elaboració dels grups classe de cara el proper               
curs.  
 
Seguint aquestes disposicions generals i adaptant-les a la realitat del nostre centre hem             
hagut de fer una reestructuració dels grups d’alumnes. Adaptant-nos a la llei, els criteris que               
hem seguit són els següents: 
 

1. Creació de grups estables i minimitzar al màxim la interrelació amb altres grups             
classe, per evitar contagis per la Covid-19. 

2. Reunificació familiar: germans al mateix grup classe per evitar multiplicar els           
contactes entre alumnes. 

3. Preservar l’opció de 2a llengua estrangera, matèria que es cursa de forma anual i              
amb el compromís de mantenir-la els 4 cursos de la ESO, i que està contemplada en                
el projecte de direcció del centre. Per aquest motiu els grups s’agruparan en funció              
de si els alumnes cursen o no aquesta matèria. 

4. Ajustar els recursos d’atenció a la diversitat segons les necessitats educatives de            
cada alumne/a (suport, reforços, adequacions curriculars, …). 

 
Tenint present aquests criteris us adjuntem el llistat de llibres que el/la vostre/a fill/a              
necessita per cursar el proper curs 20/21. 
 
Com ja sabeu el nostre centre, conjuntament amb l’AMPA, des fa anys treballa en              
col.laboració amb l’empresa Iddink, com a opció per fer la compra dels llibres. Aquesta              
empresa es basa en la reutilització de llibres, oferint ecobooks en tots els casos possibles.               
Aquesta possibilitat ens dóna continuïtat amb la nostra ideologia i línea d’escola verda i, a               
més dóna a les famílies una opció més econòmica per l’adquisició dels llibres de text.               
Degut a les circumstàncies excepcionals d’aquest proper curs (com veureu en molts casos             
s’afegeix una llicència digital a més dels llibres de text en paper), s’han pactat amb ells tot                 
un seguit de condicions per afavorir a les famílies. 
 
També ss adjuntem les instruccions per fer la compra a Iddink i les de la plataforma Science                 
Bits (editorial amb la que treballa experimentals).  
 
Iddink us dóna l’opció, a títol personal, d’adquirir una tableta, per si alguna familia estigués               
interessada. Aquesta no s’utilitzarà a l’aula, només és per a que els alumnes, si hi               
haguessin mesures excepcionals com el curs passat disposin d’un dispositiu de treball, per             
tant no és obligatòria la compra.  
 
 
 
Cordilament, 
 
Equip directiu INS Joan Oró 
 


