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Benvolgudes famílies, 
 
Com cada any, aprofitem aquestes dates de juliol per fer-vos a mans totes aquelles informacions 
necessàries per tal que els vostres nois i noies ho tinguin tot a punt per al proper curs. 
 

 
MARC HORARI 
 
L’institut fa jornada compactada i l’horari lectiu per a l’alumnat és el següent: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Els horaris específics de cada grup classe s’informaran els primers dies de 
setembre als plafons d’anuncis del centre, així com al web de l’Institut. 
 
 
 
TRANSPORT ESCOLAR 
 
El Consell Comarcal de la Selva organitza el servei de transport escolar, que és 
gratuït per als alumnes d’ESO. Cal ser a la parada de l’autobús a les 8 h. Les 
parades són les següents: 
 

● La Cellera de Ter: El Pasteral, zona Can Vernis i parada TEISA 
● Bonmatí: Sant Julià, l’església, els Pins 
● Constantins: Can Begudà 
● Osor: L’ajuntament 
● Trullàs: Pla de Trullàs 

 
 

 
ESMORZAR 
 
Els vostres fills i filles han de dur l’esmorzar embolicat en un embolcall reutilitzable. 
L’AMPA posarà a la vostra disposició el Boc’n roll, un portaentrepans ajustable i 
rentable, gratuït per als socis de l’AMPA, i a preu de cost si no en sou. Es podrà 
adquirir a l’inici de curs. 
 
 

 
  

 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

8.15 – 9.15 h      

9.15 – 10.15 h      

10.15  - 10.40 h Esbarjo 1 (25 minuts) 

10.40 – 11.40 h      

11.40 – 12.40 h      

12.40 – 13 h Esbarjo 2 (20 minuts) 

13 – 14 h      

14 – 15 h      

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
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PLATAFORMES I LLIBRES DIGITALS 
 
Durant el mes de setembre us farem arribar les instruccions referides a l’aplicació 
informàtica iEduca (https://rafaelcampalans.ieduca.com), que us permetrà portar el 
control d’absències i d’incidències dels vostres fills, entre d’altres utilitats. 
 
La gestió dels materials didàctics es realitza mitjançant l’entorn virtual 
d’aprenentatge Moodle (https://agora.xtec.cat/iesrafaelcampalans/moodle/) sobre el 
qual també sereu informats durant el mes de setembre.  
 
 
 
GRUPS D’ALUMNES 
 
Les llistes amb la composició de cada grup classe per a cada curs es podran 
consultar a la cartellera del centre el dia abans de l’inici del curs. 
 
 
 
  

 
L’ASSOCIACIÓ DE ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D’ALUMNES (AMPA) 
 
Les famílies que hagin pagat la quota de l’AMPA rebran de franc l’agenda escolar 
del centre i un embolcall reutilitzable per a entrepans de la marca Boc’n roll. És una 
mesura per col·laborar en el bon funcionament del centre. 
 
L’AMPA de l’institut ofereix la possibilitat de llogar una taquilla. La formalització del 
lloguer es farà el dilluns 16 de setembre i el dimarts 17 de setembre (de 9 a 14 h), i 
només estarà oberta als socis de l’AMPA. als que se’ls oferirà en caràcter compartit 
i de franc. 
 
L’AMPA està programant activitats fora de l’horari lectiu per al curs 2019-2020, amb 
avantatges per als socis. El setembre es donaran més detalls d’aquestes activitats. 
Si voleu rebre més informació, podeu enviar un correu a: 
 

ampa.institutrafaelcampalans@gmail.com  
 

 
 

LLIBRES 
 

Un any més L’AMPA us ofereix la possibilitat d’adquirir els llibres a través del servei 
que ha contractat per aquest proper curs 2019-2020: 
 
Com funciona i qui pot accedir al servei? 
 
Comercial Girona, la distribuïdora de llibres contractada, prepararà lots amb els 
diferents llibres i material necessaris per al curs per a totes aquelles famílies que 
desitgin adquirir-los.  Aquest servei està dirigit per a qualsevol alumne que cursi 
alguna modalitat de Batxillerat al centre i serà imprescindible ser soci de l’AMPA per 
a poder gaudir-ne.  
 

  

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
https://rafaelcampalans.ieduca.com/
https://agora.xtec.cat/iesrafaelcampalans/moodle/
mailto:ampa.institutrafaelcampalans@gmail.com
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On efectueu la reserva i quan? 
 
Podreu adquirir els llibres a través de la pàgina web de la distribuïdora. Les dades 
per accedir-hi i el termini en el qual podreu fer la compra són: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Quin és el procediment? 
 
Caldrà accedir a la web de la distribuïdora mitjançant l’adreça que us hem facilitat.  
 
En primer lloc, us haureu de registrar com a pares, mares o tutors dels alumnes i 
crear el vostre compte indicant les vostres dades de contacte i una contrasenya. 
Això us permetrà consultar les comandes que hàgiu efectuat sempre que vulgueu i 
durant el termini indicat. 
 
Seguidament, podreu seleccionar el curs que farà el vostre fill/a i els llibres i folres 
que desitgeu adquirir. 
 
Finalment, es demanarà que confirmeu l’adreça d’entrega, indiqueu el nom de 
l’alumne/a i que efectueu el pagament. 
 
Com us feu socis de l’AMPA? 
 
En el mateix moment en que es fa la comanda de llibres i material, també es farà el 
pagament de la quota d’AMPA de 25€ per família. Això us permetrà gaudir d’un 
descompte sobre el preu de venda al públic dels llibres que constarà aplicat en els 
preus de la web.  
 
Podeu demanar els llibres folrats? 
 
Si voleu els llibres folrats (en les ocasions que així es pugui), caldrà que també 
seleccioneu en la vostra comanda els folres dels llibres que adquiriu. Es tracte d’un 
folre de plàstic termo-segellat a mida del llibre. El servei de folrat té un cost de 
2.00€/unitat. 
 
Quins mètodes de pagament hi ha? 
 
Tindreu dues opcions a escollir: 
 

 Targeta de crèdit/dèbit.  

 Mitjançant una transferència bancària o per caixer automàtic al compte de 
LA CAIXA ES80 2100 0002 5302 0209 4582 fins el dia 29 de Juliol.  

Aquesta darrera opció us permet FRACCIONAR el pagament; és a dir, podeu 
efectuar tants ingressos com vulgueu; sempre i quan, el dia 29 de Juliol hagi quedat 
tot pagat. 
 

 

www.comercialgirona.cat/comandes 

 

CODI CENTRE: CAMPALANSC0117 

 

TERMINI D’ACCÉS: del 5 de Juliol al 20 de Juliol 

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
http://www.comercialgirona.cat/comandes
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És important que al fer qualsevol pagament indiqueu el NOM i el CURS de 
l’alumne/a o bé EL NÚMERO DE COMANDA. 
 
Com rebreu els llibres? 
 
Els llibres encarregats i pagats, us els lliurarem directament al domicili de contacte 
que ens indiqueu. El paquet l’entregarà un missatger a partir del dia 1 de setembre i 
no tindrà cap cost addicional en la compra. 
 
En el cas que algun llibre estigui esgotat en el moment de l'entrega, aquest es 
cobrarà i es lliurarà directament als alumnes a l’institut, per tant no tindreu la 
molèstia d'anar diverses vegades a adquirir-los. 
 
Hi haurà un nou termini per efectuar comandes al setembre? 
 
Sí, també es tornarà a obrir la web per a fer comandes per a tots aquells alumnes 
que no ho hagin pogut fer amb anterioritat del dia 05/09/19 al 15/09/19. 
 
L’adreça de la web i el codi de centre seran els mateixos que en el primer període. 
 
Els llibres es podran pagar amb targeta de crèdit/dèbit i l’entrega també es produirà 
al domicili particular indicat.  
 
Per a qualsevol dubte podeu contactar amb l’AMPA a través del correu 
ampa.institutrafaelcampalans@gmail.com.  

 
 
 
 
 

  

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
mailto:ampa.institutrafaelcampalans@gmail.com


 

 

 

Pl. del Remei, 1 | 17160-Anglès | Tel. 972421207 | Fax 972421800 
www.institutcampalans.net | b7004487@xtec.cat | Instagram: @instigramcampalans 

5 de 9 

 
 

LLIBRES 1r batxillerat CURS 2019-2020 

MATÈRIA TÍTOL EDITORIAL I ISBN 

MATÈRIES COMUNES 

CATALÀ 

Trama 
Teide 

978-84-307-5395-6 

Llengua i literatura : Pas i repàs 
Teide 

978-84-307-5295-6 

Tirant Lo Blanc. Joanot Martorell Episodis amorosos Ed. Castellnou 978-84-9804-417-1 

Antologia de la poesia catalana. Nova tria 
Educaula 

978-84-1595-56-9 

CASTELLÀ 

Lengua y literatura castellana 
1º Bachillerato 

EDITEX 
978-84-9078-502-7 

Lazarillo de Tormes 
S.L.U. Espasa Libros 
978-84-6705-228-2 

Segunda antología de poesía española. Ed La Galera 9788424652760 

ANGLÈS 

Advantage 1 Student’s Book Burlington Books 9789963273683 

Advantage 1 Workbook Burlington Books 9789963273720 

A Monster Calls Candlewick Press 978-0-7636-9215-5 

Simon vs the Homo Sapiens Agenda 
Penguin 

978-0-141-35609-9 

CIÈNCIES PER AL MÓN    
CONTEMPORANI 

CIÈNCIES PEL MÓN CONTEMPORANI - 1 Cruïlla 9787466121583 

FILOSOFIA Filosofia 1 Edebé 9788468320946 

MATÈRIES  DE MODALITAT 

MATEMÀTIQUES 
(Ciències socials) 

Matemàtiques1 Ciències socials Mc Graw Hill 9788448196073 

 
MATEMÀTIQUES 

(Ciències i tecnologia) 
Matemàtiques1 Ciències i Tecnologia Mc Graw Hill 9788448196042 

DIBUIX TÈCNIC Dibuix Tècnic 1 Vicens Vives 978-84-316-8934-6 

FÍSICA Física 1 Mc Graw Hill 978-84-48611385 

QUÍMICA Química 1 Mc Graw-Hill 978-8448611408 

TECNOLOGIA Tecnologia Industrial I Mc Graw-Hill 97884486+11347 

H. CONTEMPORÀNIA HC Història del món contemporani 
Vicens Vives 

9788468238937 

BIOLOGIA 
Nou biocontext 1. Biologia batxillerat Conceptes i 
problemes. Biologia batxillerat (servirà per 1r i 2n) 

Teide 
978 84 307 5357 4 
978 84 307 5402 1 

ECONOMIA Economia Mc Graw-Hill 9788448195991 

ECONOMIA I ORG. D’EMPRESA Economia i organització d’empresa 1r 
Edebé 

978-84-236-9090-9 

CIENCIES DE LA TERRA I EL 
MEDI AMBIENT 

OZÓ 1 
Teide 

978-84-307-5255-3 

LLATÍ 

Llatí 1r Bat 
Editorial Barcanova 

84-489-4031-7 

Diccionari Il·lustrat Llatí-Català / Català - Llatí 
Vox 

978-84-9974-234-2 

Les metamorfosis, d’Ovidi 
La Magrana 

9788482645636 

 
  

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
https://www.instagram.com/instigramcampalans/
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LLIBRES 2n batxillerat CURS 2019-2020 

MATÈRIA TÍTOL EDITORIAL 

MATÈRIES COMUNES 

CATALÀ 

Ordit 
Teide 

978-84-307-5396-3 

Mirall trencat, de Mercè Rodoreda 
Club Editor Jove ISBN 978-847329-

224-5 

Terra baixa 
Àngel Guimerà 

Editorial La Galera 9788424658601 

CASTELLÀ 

Lengua castellana y literatura 2º Batchillerato 
. 

EDITEX 
978-84-9078-764-9 

Segunda antología de poesía española. Ed La Galera 9788424652760 

Los niños tontos. Ana M. Matute Editorial Destino 9788423351121 

FILOSOFIA Hª de la filosofia 2 Edebé 9788468318493 

HISTÒRIA HB Història 
Vicens Vives 

9788468236056 

ANGLÈS 

Advantage 2 Student’s Book Burlington Books 9789925301232 

Advantage 2 Workbook Burlington Books 9789925301270 

The Catcher in the Rye, J.D. Salinger Penguin Fiction 978-3-12-573806-5 

The Great Gatsby Penguin Modern Classics 978-0-141-18263-6 

MATÈRIES DE MODALITAT 

MATEMÀTIQUES 
(Ciències socials) 

Matemàtiques 2 Ciències socials Mc Graw Hill 9788448610456 

MATEMÀTIQUES 
(Ciències I tecnologia) 

Matemàtiques 2 Ciències i Tecnologia Mc Graw Hill 9788448610432 

FÍSICA Física 2 Mc GraW Hill 978-84-486-1407-2 

TECNOLOGIA INDUSTRIAL II Tecnologia Industrial 2 McGraw Hill 9788448611361 

QUÍMICA Química 2 Mc Graw-Hill 978-84-486-1409-6 

BIOLOGIA 
Nou biocontext 2. Biologia batxillerat 

Conceptes i problemes. Biologia batxillerat 

Teide 
978-84-307-5386-4 
978-84-3075-402-1 

CCTT Medi Ambient OZÓ 2 
Teide 

978-84-307-5311-6 

EC I ORGANITZACIÓ D’EMPRESA Economia de l’empresa 2 
Edebé 

978-84-236-9250-7 

GEOGRAFIA GB Geografia Vicens Vives 9788468236087 

HISTÒRIA DE L’ART Arts. Història de l’Art 
Vicens Vives ISBN 978-84-682-

36063 

LLATÍ 
Diccionari il·lustrat llatí. Llatí-català/català-llatí 

Vox 
978-84-9974-234-2 

Els bessons, de Plaute Adesiara 978-84-92405-45-9 

GREC 

Grec 2n de Batxillerat Castellnou 9788498046373 

Lisístrata, d’Aristòfanes 
La Magrana. 

9788482645780 

Antígona, de Sòfocles La Magrana 9788482645520 

Medea, d’Eurípides 
La Magrana 

9788482645629 

Diccionari Manual Grec-Català 
Vox 

978-84-9974-235-9 

LITERATURA CATALANA 

Solitud, de Víctor Català EDUCAULA 978 84 297 6023 1 

Visions i cants, de Joan Maragall EDUCAULA 9788492672516 

El cor quiet, de Josep Carner EDUCAULA 978 84 159 5443 9 

Ball robat, de Joan Oliver EDUCAULA 9788415954309 

Narracions, de Salvador Espriu EDUCAULA 9788415192541 

Feliçment, sóc una dona, 
de Maria Aurèlia Capmany 

EDUCAULA 
9788415954446 

 
  

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
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EXÀMENS EXTRAORDINARIS I TREBALLS DE RECUPERACIÓ 
 
Al mes de setembre hi ha exàmens extraordinaris per als alumnes de 1r de BAT 
que no han aprovat totes les matèries. Així mateix cal presentar tots els treballs 
encomanats per l’estiu, i és condició fer-los per poder-se presentar als exàmens de 
recuperació. 
 

1r de Batxillerat 

Data Hora Matèria Aula 

Dimarts 3 

9.00- 10.00 h Filosofia A7 

10.00- 11.00 h  Llengua Castellana i Literatura A7 

11.00 - 12.00 h Llengua Anglesa A8 

12.00 – 13.00 h 

Física I A8 

Ciències de la Terra I A7 

Història Contemporània A18 

Dimecres 4 

9.00 - 10.00 h Llengua Catalana i Literatura A8 

10.00 - 11.00 h 

Matemàtiques Aplicades Socials I A7 

Llatí I A18 

Matemàtiques I A8 

11.00 - 12.00 h 

Economia de l’Empresa A18 

Literatura Universal A 7 

Química I A8 

Dibuix Tècnic Bellveí 

12.00 - 13.00 h 

Economia A7 

Grec A18 

Biologia A8 

Tecnologia Industrial I Bellveí 

 

CALENDARI 
 
A continuació podeu consultar les dates bàsiques d’inici de curs: 

 

Data Activitat (a qui va dirigida) Lloc de l’Institut Horari 

Dimarts 3 i 
dimecres 4 

Exàmens de recuperació (alumnat) Vegeu-ne el detall a dalt 

Divendres 6 
Recollida del butlletí de notes 

(alumnat) 
Aules dels grups De 11 a 11.30h 

Dijous 12 

Inici de les classes al Batxillerat: 
Dues primeres hores tutoria i TdR; 
resta de l’horari classes normals 

(alumnat) 

 
A la biblioteca i a les 
aules de referència 

dels grups (els tutors 
esperaran l’alumnat al 

rebedor del centre)  

De 8.15 a 15 h 
(horari habitual) 

Dimarts 17 
Reunió de l’assemblea de l’AMPA 

(famílies) 
Biblioteca De 19 a 20 h 

Dimarts 17 
Reunió de mares i pares per 

presentar el nou curs (famílies) 

Aules dels grups 
(estaran indicades als 
taulells del rebedor) 

De 20 a 21 h 

Dilluns 16 i 
dimarts 17 

Distribució de taquilles (alumnat) Aules dels grups De 9 a 14 h 

 

  

http://www.institutcampalans.net/
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Tot seguit us adjuntem també el calendari amb les dates més rellevants per al curs 2019-2020. Aquest 
calendari ha estat elaborat d’acord a l’Ordre ENS/56//2019, de 26 de març, per la qual s’estableix el 
calendari escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya (DOGC núm. 
7844, de 1.04.2019). Recordeu que es tracta d’una previsió que pot esser modificada. 
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Per a qualsevol dubte o consulta, a partir del dia 2 de setembre de 2019 us podeu posar en contacte 
amb l’Institut, de 9 a 14 h (tel. 972 421207), o escrivint-nos el correu electrònic b7004487@xtec.cat; 
recordeu, d’altra banda, que al web i en xarxes socials hi trobareu també les nostres novetats més 
destacades: 
 
www.institutcampalans.net  
 

www.facebook.com/InstitutRafaelCampalans  
 
 

www.instagram.com/instigramcampalans  
 
 
 
Salutacions cordials, 
  
 
Equip directiu,  
Institut Rafael Campalans 
 
Anglès, 18 de juliol de 2019 
 

http://www.institutcampalans.net/
mailto:b7004487@xtec.cat
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