
  
 
        Barcelona, 26 juny de 2020 

Benvolgudes famílies, 

Us passem el llistat de material i de llibres pel curs 2020-2021. Com el curs passat, teniu la 

possibilitat d’adquirir els llibres des d’Abacus.  

Aquest any per facilitar a les famílies la compra de llibres, tindreu dues opcions per realizar-

la: 

1- Compra per la web. Clicant en el següent enllaç se us dirigirà a la pàgina on estan tots els 

llibres de l'institut, i podreu escollir enviament a domicili que es lliurarà el 04 de setembre o si 

voleu podeu escollir recollir-los a qualsevol botiga d'Abacus també a partir del 04 de setembre. 

La compra per la web estarà oberta del 30 de juny fins a 13 de 

juliol. https://abacus.coop/ca/llibresdetext/vila-de-gracia/ 

 

2- Compra directa a la Botiga de Abacus Còrsega 269, a partir del 10 de juliol fins al 12 de 

setembre. 

 

Com cada any  l’AMPA organitza els mercadets de segona mà de llibres pels alumnes d’ESO 

i Batxillerat. Aquest mercadet es fa a la placeta de Sant Miquel, davant de l’Institut.  

Els preus fixats per l'AMPA són 5€ pels llibres de lectura obligatòria, 10€ pels llibres de text 

de l’ESO, i 20€ pels llibres de text de Batxillerat.  Les dates d’enguany seran:  

- Dijous 2 de juliol a les 18h. 

- Dijous 3 de setembre a les 18h. 

 

A l’ESO hi ha un parell de llibres que s’han de comprar online: tecnologia i llengua castellana, 

us adjuntem les instruccions per fer-ho. Teniu de plaç per realitzar-ho: llengua castellana 

d’avui fins el 16 de setembre i el de tecnologia l’haureu de comprar durant la segona 

quinzena de setembre, un cop el professor de tecnologia hagi activat, a classe, les llicències 

amb els alumnes. 

A 1r de batxillerat el llibre digital de tecnologia de l’editorial MC Graw Hill es pot adquirir de 

dues maneres: 

1- comprant directament a l'editorial a través de l’AMPA/AFA amb un descompte del 25% o 

del Institut amb el 5% 

2- o bé adquirir-lo per la web www.mheducation.es 

Com bé sabeu, algunes matèries no tenen assignat llibre perquè es treballa amb dossiers de 

treball i material propi i/o des de la plataforma moodle del centre, on es penja material elaborat 

pels departaments. 

 Un any més la carpeta classificadora i l’agenda seran personalitzades i l’institut les lliurarà als 

alumnes a l’inici de curs. 

 

Moltes gràcies per la vostra col.laboració. 

 

Bon estiu! 

          

https://abacus.coop/ca/llibresdetext/insitut-mestres-busquets/
http://www.mheducation.es/

