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Preu llibres digitals i material per a l’alumnat de 1r ESO 
curs 2019/2020 

Durant el curs 2019-20 continuarem en la mateixa línia metodològica que els cursos anteriors, 
és a dir, usant tant llibres en format paper com llibres digitals, per tant: 

 Tots els/les alumnes hauran de portar a l’aula un netbook per accedir tant als materials 
elaborats i recopilats pel professorat del centre com als llibres digitals. Es poden aprofitar 
els netbooks (o qualsevol portàtil) que tingueu. En cas de compra (aproximadament 
330 euros), us aconsellem que tinguin 4GB de memòria ram i accés a internet. 
Cal que portin instal·lat: 
- Windows 
- Microsoft office (Word, Excel i PowerPoint) o libre office 
- programa GeoGebra i full de càlcul (per les classes de matemàtiques) 
- navegador chrome i mozilla firefox 
- lector de pdf (acrobat reader o foxit) 
- algun programa per tractament d'imatge com ara el gimp 
- winzip o winrar o 7zip (per comprimir-descomprimir arxius) 
- vlc (per veure vídeos) 
- flash i java  
- còdecs actualitzats 
- antivirus (no cal que sigui de pagament, per ex: avast free antivirus). És molt important 
que NOMÉS PORTI UN antivirus. 
- programa GeoGebra 
- optativament: audacity ( editor de so), moviemaker ( editor de vídeo) 
S'han de desactivar les actualitzacions automàtiques (o programar-les en horari no 
lectiu) i no es poden portar programes de descàrrega d'arxius al centre (tipus emule o 
torrent) ni xarxes socials (facebook, skype) . 
 

 Tots els/les alumnes també hauran de portar: carpeta classificadora, fundes de plàstic, 
fulls quadriculats mida dina-4 amb apartats de diferents colors, joc de regles i escaires, 
transportador, compàs, calculadora científica, flauta Honher 1 peça de plàstic, bolígrafs, llapis, 
goma, colors i retoladors. A més del material especificat per cada matèria (veure document 
llibres de text i lectures a la pàgina web).  

 S’hauran d’adquirir els llibres text i els llibres de lectura (trobareu el llistat a la pàgina 
web del Centre). Els socis de l’AMPA els podran comprar amb descompte a la Llibreria 
Huch de Berga. 

 L’import per a material divers (dossiers, fotocòpies, material fungible...) és de 20 
euros. 

 L’import dels llibres digitals és el següent: 

 Plataforma digital ...........................................................................................15 euros 
 Continguts digitals ciències naturals 1 Science bits ...................................20,62 euros 

____________________________________________________________________________ 

Per tant, la QUANTITAT TOTAL QUE CAL ABONAR AL CENTRE és: 55,62 euros 

Preu material digital i divers a pagar: 55,62 euros. Cal fer-lo efectiu al codi 0689575 de 
“La Caixa”, a través del pagament a tercers (veure instruccions adjuntes), abans del 6 de 
setembre. 

Bagà, juliol de 2019        Equip Directiu  
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Els ingressos al compte de l’Institut es faran a “La Caixa” per l’operativa “PAGAMENT 
A TERCERS” i a través d’un dels dos sistemes següents: 
 

 Línia oberta 

 Seleccionar / Comptes/ Transferències i traspassos / Ingressos 

sense conèixer el número del compte de destinació / A tercers/ 

Nou ingrés / Introduir codi d’entitat 

 

 Caixer automàtic de la caixa  

 

o Amb targeta de crèdit de “la Caixa” o llibreta d’estalvi de “la Caixa 

 Altres/ Pagaments / Sense codi de barres/Col·legis i matricules/ 

Amb codi d’entitat / Introduir el codi d’entitat / Introduir informació 

que demana la pantalla 

 

o Amb targeta de crèdit de QUALSEVOL entitat. Els passos a seguir 

són els següents: 

 Més operacions / Col·legis, matrícules, pagaments a tercers / 

Disposa de rebut? NO / Coneix el codi ? SÍ / Introduir el codi 

d’entitat / Introduir informació que demana la pantalla 

 

En el cas que algú no tingui llibreta de l’entitat, ni targeta de qualsevol altra entitat, 

podrà fer excepcionalment el pagament a l’oficina. 

 

Per poder fer els ingressos, el centre facilitarà UN CODI D’ENTITAT DE SET DIGITS 

que identificarà el concepte de pagament. Aquest codi serà diferent en cada excursió i 

constarà sempre en la circular que es passarà des del centre. Una vegada introduït 

aquest codi es farà constar qui realitza l’ingrés i l’import. Un cop s’hagi fet l’operació 

s’imprimiran dos rebuts, un per a qui fa l’ingrés i l’altre per a lliurar a l’institut. 


