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CURS 2019-2020 

 
L’Associació de Mares i Pares de l’institut d’Educació Secundària Banús, us dóna la             
benvinguda, en el cas de que sigueu famílies que per primera vegada formeu part de               
la nostra comunitat educativa, i saludem als que ja en sou membres. 
 
L’ AMPA col·labora amb l’institut en tots els aspectes possibles dins els marges que              
les diferents lleis estableixen, principalment a través del Consell Escolar, a través de             
les diverses activitats pedagògiques i lúdiques que s’organitzen, col·laborant en          
l’aspecte de l’organització, el finançament i comunicant-nos regularment amb         
l’equip directiu.  
  
La quota única socialitzada ha estat una feina especialment valuosa per tota la             
comunitat educativa. Com ja sabeu, la quota socialitzada ens permet disposar de            
llibres de lectura, llibres de text, dossiers i material fungible entre altres, al mateix              
temps que permet destinar una aportació anual a la millora d’infraestructures i la             
dotació de materials per millorar la qualitat educativa que reben els nostres fills i              
filles. 
  
Pel que fa a les activitats extraescolars, L’AMPA col·labora en la Comissió d’Activitats             
Extraescolars i a l’Associació Esportiva de l’institut. Aquestes, permeten oferir a           
l’alumnat activitats esportives i culturals  durant tot el curs acadèmic. 
  

● Un altre servei que s’ofereix és el lloguer d’armariets per l’alumnat. Disposem            
d’uns 400 i amb la documentació adjunta hi trobareu el full de lloguer, que              
haureu de lliurar juntament amb la documentació a la secretaria del centre.  

 
● La venda dels llibres de text per l’alumnat serà al propi institut (es podrà pagar               

amb targeta de crèdit). 
 

El dimecres 3 de juliol de 10h a 13h30 i de 17 a 19h. 
 

Molt important: Aquells que hagueu demanat beca NO COMPREU els llibres fins            

que no sapigueu si us han concedit la beca. Pel que fa a la beca de material cal                  
guardar els tiquets de compra d’aquest per presentar-los al centre i que el centre us               
faci efectiva aquesta beca. 
  

● Prèviament, el dijous 27 de juny de 17 a 19 h s’organitza el Mercat de Llibres                
de Text Usats al pati de l’institut per a tot l’alumnat de L’ESO i de batxillerat.                
L’alumnat d’ESO i de batxillerat que tingui els llibres de text ben cuidats i              
compatibles pel curs vinent, els podrà vendre a l’alumnat que els necessiti.            
L’AMPA només es fa responsable d’informar, facilitar les instal·lacions i fixar           
els preus al 50% del seu valor de cost. 

 
Atenció! Si els llibres estan o no en bon estat, ho heu de verificar vosaltres, nosaltres                 

no ens hi farem responsables. Heu de controlar si en algun cas hi ha CD que                
acompanya al llibre. 
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QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR i LLIBRES SOCIALITZATS 

 
 
Cada família haurà de comprar els llibres de text de les matèries comunes d’ús              
exclusiu del seu fill o la seva filla i realitzar un pagament únic en concepte de llibres                 
col·lectius: llibres de lectura, llibres i dossiers de matèries optatives i de treballs de              
síntesi. 
 
Aquesta quota serà ingressada al compte de l’AMPA i des de l’Associació de Mares i               
Pares es gestionarà el total de les despeses.  
 
La quota per a cada alumne/a d’ESO i Batxillerat és de 45€ pel primer membre de la                 
família i la quota per als germans (segon, tercer, etc...) és de 35 €. 
 
La quota de l’AMPA té com a objectiu: 

● Impulsar l’ús compartit i la reutilització dels llibres. 
● Fomentar els valors educatius i de respecte entre la comunitat educativa. 
● Potenciar les activitats, la implicació i participació dels pares i mares de            

l’alumnat mitjançant l’AMPA. 
● Generar una major comunitat d’interessos dins l’entorn educatiu. 

 
Llibres socialitzats 

● Llibres de lectura de tots els cursos. 
● Llibre d'Ètica (4t ESO).  
● Llibre d’Història d’Espanya (2n Batxillerat). 
● Llibre de música. 
● Llibre d’Educació física. 

 
Altres aportacions incloses a la quota d’AMPA 

● Fotocòpia del Pla d'Acció Tutorial per a tots els cursos. 
● Dossier de les matèries optatives de 1r a 4t d'ESO (inclosos els llibres de              

Francès). 
● Dossier del Treball de Síntesi de 1r a 3r d'ESO. 
● Dossier del Treball de Recerca de batxillerat. 
● Dossier de la matèria “Alternativa a la religió” de 2n i 4t. 
● Dossier de tecnologia. 
● Material fungible. 
● Agenda escolar i llibreta. 
● Assegurança escolar per 3r, 4t d’ESO i batxillerat. 
● Tres revistes anuals BANEWS. 
● Armariets per a l’alumnat (lloguer). 
● Aportacions extrapressupostàries pel centre. 
● Plataforma de gestió i comunicació de faltes i incidències ENSE          

www.ense.cat/ibanus 
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PROCEDIMENT i CRITERIS D’ÚS EN L’INTERCANVI DE LLIBRES 

 
1. El personal responsable de la biblioteca és l’encarregat de lliurar i recollir els llibres              

socialitzats. Les famílies que no són membres de l'AMPA han d’adquirir el llibre pel              
seu compte. 

2. El carnet d’estudiant emès pel centre i validat com a soci de l’AMPA permet fer ús                
del servei de préstec dels llibres socialitzats. 

3. Quan es produeixi un retard en la devolució d'un llibre, l'alumne/a no en podrà              
rebre un altre fins el seu retorn.  Els llibres s'han de retornar en correcte estat.  

4. Si es retorna un llibre en un estat que es consideri incorrecte l'alumne/a haurà de               
pagar el cost del llibre o bé reposar-lo. No se li podrà lliurar un altre llibre fins                 
haver-lo fet efectiu. 

 
L'abonament de la quota de l'AMPA (45 €) es realitzarà durant el procés de              
matriculació. Si alguna família té dificultats, però vol fer l’aportació econòmica, de            
manera extraordinària, previ avís, i d’acord amb la secretaria del centre, se li             
permetrà retardar-ho tot prenent el compromís de fer-ho abans de començar les            
classes. En cas de no fer-ho comportaria la renúncia a la socialització i, per tant, la                
família, a partir d’aquell moment, hauria de responsabilitzar-se de la compra dels            
llibres, materials i de l’assegurança escolar.  
 
L'Ajuntament de Cerdanyola proporciona beques a les famílies de l’alumnat de 1r i             
2n d’ESO per llibres i material escolar. La documentació es pot recollir a Serveis              
Socials Municipals (Avda. Espanya, 6c baixos ). També l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i               
batxillerat pot sol·licitar beques a la Generalitat de Catalunya. 
 
Us convidem a participar amb nosaltres en els debats i activitats que es realitzen              
dins l'associació. Ens trobareu el primer dimecres de mes a les 19h00 al despatx de               
l’AMPA.  
 
No dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres per a qualsevol qüestió que us              
preocupi.  
 
Rebeu una cordial salutació i gràcies per la vostra col·laboració. 
 

Correu electrònic de L’AMPA:    ampa@ibanus.cat 

 
 
La junta de l’AMPA 
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LLIBRES PER AL CURS 2019-2020: 3r ESO 

 
Matèria Títol Autor Editorial ISBN 

CATALÀ 
3 ESO Llengua catalana i 

literatura 
N. Cot, E.Lloret, G. 

Sanz,E. Servat 
Teide 978-84-307-8992-4 

CASTELLÀ 
Lengua castellana y 

Literatura 3 ESO 
Alfredo Reina i 

d’altres 
Casals 978-84-218-5488-4 

CULTURA I VALORS 
ÈTICS 

Cultura i valors 
ètics.Atòmium Diversos autors 

La Galera 978-84-412-2316-5 

BIOLOGIA-GEOLOGIA # BIOLOGIA I GEOLOGIA 3R 

 
Pagament i gestió 
al centre, en un 
únic pagament SCIENCE BITS 

978-84-947008-1-1 
Llicència digital 

978-84-944173-6-8 
Llicència paper 

FÍSICA-QUÍMICA # El llibre serà digital  
Llicència digital 

978-84-944173-3-7  

ANGLÈS ** 
 

New English In Use 3 
Student's Book 

Linda 
Marks/Charlotte 

Addison 
Burlington 9789963516711 

EDUCACIÓ FÍSICA* Educació física 3/4 ESO 
M. González,  

Ò. Riera 
Teide 978-84-307-8532-2 

TECNOLOGIA Llibre multimèdia Tecno12-18 (5,5 €llicència anual) Pagament i gestió al centre 
FRANCÈS S’informarà degudament a l’alumnat al setembre 

EMPRENEDORIA  
Material elaborat pel docent 

 
MATEMÀTIQUES  

SOCIALS 

 
* Llibres socialitzats que l’alumnat associat a l’AMPA no ha de comprar 

 

** L’alumnat del grup flexible no ha de comprar el llibre indicat, farà servir un dossier 
suplementari que estarà a la venda a consergeria al setembre. 

 

# El llibre i llicència digital de Biologia i Física i Química de l’editorial Science Bits de 3r                  

d’ESO, es ven a l’Institut i té un preu de 33 € ambdós, llibre i llicències. 

El pagament es pot fer per transferència al compte de l’institut del Banc Sabadell número:               
ES 31 0081 1821 5900 0105 1114  indicant com a  
Concepte: SCIENCE3 i el nom i cognoms de l’ALUMNE. 
 
Si feu el pagament mitjançant targeta, ho podeu fer a qualsevol caixer automàtic de Banc               
Sabadell recordeu indicar l’opció Pagaments a Tercers i com a codi de l’entitat 3957, us               
apareixerà el nom de l’Institut Banús i el concepte SCIENCE3 i us carregarà l’import              
corresponent, cal indicar tanmateix el nom i cognoms de l’alumne. 
 
En qualsevol cas caldrà lliurar a la secretaria del centre còpia del justificant de pagament               
abans del divendres 6 de setembre i el llibre els serà lliurat a principi de curs pel professorat                  
corresponent. 

 

IMPORTANT:  Recomanem que no folreu els llibres ni poseu el nom  fins que el professorat 
no hagi comprovat, el primer dia de classe,  que no hi ha errades. 
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