LLIBRES PER AL CURS 2019-2020: 1r ESO
Matèria

CULTURA I VALORS
ÈTICS

Títol
1 ESO Llengua catalana i
literatura
Lengua Castellana y
literatura
Cultura i valors ètics.
Atòmium

BIOLOGIA #

BIOLOGIA I GEOLOGIA 1R

ANGLÈS

New English In Use 1
Student's Book

EDUCACIÓ FÍSICA*

Educació física 1r-2n ESO

MÚSICA*

1r MÚSICA

CATALÀ
CASTELLÀ

RELIGIÓ (OPT.)
MATEMÀTIQUES
SOCIALS
TECNOLOGIA

Autor
N. Cot, E.Lloret, G.
Sanz,E. Servat
Alfredo Reina i
altres

Editorial

ISBN

Teide

978-84-307-8981-8

Casal

978-84-218-5487-7

Diversos autors

La Galera

978-84-412-2314-1

SCIENCE BITS

978-84-946933-2-8 PACK
LLICÈNCIA I 2 LLIBRES

Burlington

9789963516575

Teide

978-84-307-8530-8

Cruïlla

978-84-661-1609-1

Pagament i gestió
al centre
Linda
Marks/Charlotte
Addison
M. González,
Ò. Riera
L. Del Álamo i V.
Gil

Material elaborat pel docent

* Llibres socialitzats que l’alumnat associat a l’AMPA no ha de comprar
# El llibre i llicència digital de Biologia de l’editorial Science Bits de 1r d’ESO, es ven a
l’Institut i té un preu de 33 €.
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: SCIENCE1 i el nom i cognoms del’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 SCIENCE1 i us carregarà l’import
corresponent, cal indicar tanmateix el nom i cognomsde 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.

LLIBRES PER AL CURS 2019-2020: 2n ESO
Matèria

Editorial

ISBN

Teide

978-84-307-9082-1

Casals

978-84-218-6094-6

SCIENCE BITS

978-84-946933-1-1 PACK
LLICÈNCIA I 2 LLIBRES

Diversos autors

Text-LaGalera

978-84-412-2315-8

New English In Use 2
Student's Book

Linda
Marks/Charlotte
Addison

Burlington

9789963516643

EDUCACIÓ FÍSICA *

Educació física 1/2 ESO
(és el mateix de 1r ESO,
només per nous alumnes)

M. González,
Ò. Riera

Teide

978-84-307-8530-8

MÚSICA*

3r MÚSICA

L. Del Álamo i V.
Gil

Cruïlla

978-84-661-1621-3

Santillana

978 8496597 037

CATALÀ
CASTELLÀ
FÍSICA I QUÍMICA #
Cultura i Valors Ètics
ANGLÈS**

FRANCÈS*
MATEMÀTIQUES
SOCIALS

Títol
2 ESO Llengua catalana i
literatura
Lengua Castellana y
literatura
Física i Química
de 2n
Cultura i valors ètics.
Atòmium

Essentiel 1

Autor
N. Cot, E.Lloret,
G. Sanz,E. Servat
Alfredo Reina i
d’altres
Pagament i
gestió al centre

Material elaborat pel docent

* Llibres socialitzats que l’alumnat associat a l’AMPA no ha de comprar
** L’alumnat del 
grup flexibleno 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 Física i Química de l’editorial Science Bits de 2n d’ESO, es ven
a l’Institut i té un preu de 33 €.
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: SCIENCE2 i el nom i cognoms del’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 SCIENCE2 i us carregarà l’import
corresponent, cal indicar tanmateix el nom i cognomsde 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.

LLIBRES PER AL CURS 2019-2020: 3r ESO
Matèria
CATALÀ
CASTELLÀ
CULTURA I VALORS
ÈTICS
BIOLOGIA-GEOLOGIA #

FÍSICA-QUÍMICA #
ANGLÈS **

EDUCACIÓ FÍSICA*
TECNOLOGIA
FRANCÈS
EMPRENEDORIA
MATEMÀTIQUES
SOCIALS

Títol
3 ESO Llengua catalana i
literatura
Lengua castellana y
Literatura 3 ESO
Cultura i valors
ètics.Atòmium
BIOLOGIA I GEOLOGIA 3R

Autor
N. Cot, E.Lloret, G.
Sanz,E. Servat
Alfredo Reina i
d’altres
Diversos autors
Pagament i gestió
al centre, en un
únic pagament

Editorial
Teide

978-84-307-8992-4

Casals

978-84-218-5488-4

La Galera

978-84-412-2316-5

SCIENCE BITS

978-84-947008-1-1
Llicència digital
978-84-944173-6-8
Llicència paper
Llicència digital
978-84-944173-3-7

El llibre serà digital

ISBN

Linda
Marks/Charlotte
Burlington
9789963516711
Addison
M. González,
Educació física 3/4 ESO
Teide
978-84-307-8532-2
Ò. Riera
Llibre multimèdia Tecno12-18 (5,5 €llicència anual) Pagament i gestió al centre
S’informarà degudament a l’alumnat al setembre
New English In Use 3
Student's Book

Material elaborat pel docent

* Llibres socialitzats que l’alumnat associat a l’AMPA no ha de comprar
** L’alumnat del 
grup flexibleno 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 del’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 cognomsde 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.

LLIBRES PER AL CURS 2019-2020: 4t ESO
Matèria
CATALÀ
CASTELLÀ
ANGLÈS **
EDUCACIÓ FÍSICA*
CULTURA I VALORS
ÈTICS
MATEMÀTIQUES
SOCIALS
RELIGIÓ
Matèries Optatives
BIOLOGIA-GEOLOGIA #
FÍSICA-QUÍMICA #

Títol
4 ESO Llengua catalana i
literatura
LENGUA CASTELLANA Y
LITERATURA 4 ESO
New English In Use 4
Student's Book
Educació física 3/4 ESO

Autor
N. Cot, E.Lloret, G.
Sanz,E. Servat

Editorial
Teide

ISBN
978-84-307-9164-4

Alfredo Reina i d’altres

Casal

978-84-218-6095-3

Burlington

9789963516780

Teide

978-84-307-8532-2

Linda Marks/Charlotte
Addison
M. González,
Ò. Riera

Material elaborat pel docent

Títol

Autor

Editorial

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4T

SCIENCE
BITS

FÍSICA I QUÍMICA 4T

SCIENCE
BITS

ISBN
78-84-947008-1-1
Llicència digital
978-84-946933-8-0 Llibre
en paper
978-84-947008-1-1
Llicència digital

Marta Cristina
Edebé
978-84-683-1763-2
Carbonell
TECNOLOGIA
Llibre multimèdia Tecno12-18 (7,5 €llicència anual) Pagament i gestió al centre
Ed.
Llatí
FAMILIA ROMANA
Hans Orberg
Cultura
978-84- 935798-5- 2
clàssica
4t MÚSICA
L. Del Álamo
Cruïlla
MÚSICA*
978-84-661-1962-7
La resta de matèries optatives fan servir material elaborat pel docent respectiu
ECONOMIA

Economia 4

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

** L’alumnat del grup flexibleno 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 4t d’ESO, es ven a l’Institut i té un preu
de 33 €.
# La llicència digital de Física i Químicade l’editorial Science Bits de 4t d’ESO, es ven a l’Institut i té un preu de 20 €.
El pagament es pot fer per 
transferència
al compte de l’institutdel Banc Sabadell número:
ES 31 0081 1821 5900 0105 1114 

indicant com a
Concepte: SCIENCE4BIO o bé SCIENCE4FIQ 
i el nom i cognoms de l’ALUMNE. Si es cursen ambdues assignatures caldrà
fer dos pagaments diferenciats.
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 cognomsde l’alumne.
En qualsevol cas caldrà 
lliurar a la secretaria del centre còpia del justificant de pagament abans del divendres 6 de
setembrei 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.

