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Llicència Digital INTERFACE 3  
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Llicència Digital INTERFACE 4 
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Workbook 

Alumnat repetidor del 
nostre centre  Dossier fet pel Departament D’Anglès de 

l’institut. P.I. (Plans Individuals) 
 

COMPRA A TRAVÉS DE L’AMPA 
1-. Posar-se en contacte amb l’AMPA i indicar el material que es vol adquirir. 

2-. Esperar a que l’AMPA realitzi totes les gestions de compra i rebi el material al centre. 

3-. Un cop iniciat el curs, a una de les primeres classes d’anglès, es farà l’enregistrament 
a la plataforma digital. Aquesta tasca es realitzarà sota la supervisió del professorat 
d’anglès. Tot l’alumnat portarà aquell dia el seu codi i anirà seguint les instruccions 
donades. Un cop formalitzada la inscripció començarem a utilitzar el material, tant al 
centre com a casa. 

4-. A partir d’aquest moment l’alumnat ha de ser plenament conscient de que 
necessitarà portar l’ordinador al centre per poder treballar a l’aula, i actuar en 
conseqüència (portar la bateria carregada, no deixar-se l’ordinador a casa, fer 
actualitzacions de sistema per la tarda, fer un bon ús del material informàtic, etc...). 


