
  
 

 
 

 

“PROGRAMA PER FOMENTAR LA IGUALTAT DE L´ACCES A L´EDUCACIÓ” PER A  
L´ENSENYAMENT DE SECUNDÀRIA (1r i 2n d’ESO) 

 
CARTA INFORMATIVA A LES FAMÍLIES DE 2n D’ESO   
 
El programa per fomentar la igualtat de l´accés a l´educació consisteix en la creació d’un fons de 
llibres de text, fungibles i material didàctic vinculat, i llicències digitals del centre que es 
subvenciona mitjançant el “Programa per fomentar la igualtat de l´accés a l´educació” impulsat 
des de l’Ajuntament de Lliçà d´Amunt, i amb la participació activa de la comunitat educativa 
(famílies, professionals de l’institut i l’alumnat). 
 
Amb aquest programa volem aconseguir : 

•  Valorar el material que és de tots i totes 

•  Respectar el medi ambient  

•  Estalviar diners a les famílies 

•  Fomentar “la igualtat de l’accés a l’educació” 
 
En aquest primer any d’aplicació del programa a l’Institut de Lliçà, els llibres de text inclosos en el 
programa es deixaran en préstec als alumnes del curs escolar i els utilitzaran durant tot el curs. 
Es posaran a disposició dels alumnes el primer dia de classe.  
 
La família i l’alumne/a han de complir les normes del programa i vetllar per la bona conservació 
del material en préstec (material reutilitzable), retornant-los a l’institut en finalitzar el curs  o en cas 
de marxar temporal o definitivament. 
 
PRIMER.- 
 
- El llistat de material inclòs en el programa que es cedeix en préstec a l’alumne/a del  

2n curs d’ESO és: 
 

TÍTOL/DESCRIPCIÓ ÀMBIT CURRICULAR 

Lluerna Llengua Catalana i Literatura 2n ESO 
[Llibre de text de Llengua Catalana] 

Lingüístic (llengua catalana) 

Link up to 2 G&H 
[Llibre de text Geografia i Història, alumnes PILE] 

Social 

Gi H 2 en Xarxa 
[Llibre de text Geografia i Història, alumnes no PILE] 

Social 

 
El preu aproximat del material didàctic inclòs en el “Programa per fomentar la igualtat de 
l´accés a l´educació”, subvencionat per l’Ajuntament de Lliçà d´Amunt, és aproximadament 
de 70 €. 
 
La quota que aporta la família, de manteniment del programa i per fer front a les despeses 
originades per cada projecte educatiu i vinculades a la finalitat d’aquesta subvenció de 
gestió serà de 10 € per aquest primer any d’aplicació del programa a Secundària, 
consensuat al Consell Escolar Municipal i aprovat pel Consell Escolar de l’Institut. 
 

SEGON.- 

La família i l’alumne/a han de complir les normes del programa i vetllar per a la conservació del 
material didàctic i retornar-los en finalitzar el curs per tal de poder ser reutilitzats. 

 



  
 

 
 

TERCER.- 

Els llibres i material no inclosos en el programa de reutilització  i que la família ha d’adquirir els 

trobarà en la llista de llibres per al curs 2021-2022 que podrà trobar a la pàgina web del centre 

www.insllica.cat. 

 
Les famílies poden adquirir els llibres no inclosos en el programa  allà on creguin convenient. 
 
 

http://www.insllica.cat/

