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LLIBRES DE TEXT 

 

Aquest curs 2021-2022 impulsem el projecte SOCIALITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT, amb 

l’objectiu d’abaratir la despesa que les famílies duen a terme en concepte de llibres de text i apostar 

decididament per la reutilització i la sostenibilitat.  

Alhora, el centre comprarà les llicències digitals de diverses matèries amb les quals l’alumnat 

treballarà durant el curs, així com els quaderns no reutilitzables que s’utilitzaran en d’altres 

matèries.  La compra centralitzada de llicències digitals i de llibres en paper per part del centre 

permet obtenir un preu més ajustat de les editorials i, alhora, la rebuda i la gestió dels codis d’accés 

per part del professorat.  

L’èxit del projecte PLA DE LECTURA, que vam emprendre fa 3 cursos, en què vam impulsar una 

quota de 18 € en concepte dels 8 llibres de lectura de les matèries lingüístiques –Català, Castellà i 

Anglès- i la valoració positiva de la gestió i l’estalvi que n’han fet docents i famílies, ens ha fet 

decidir a impulsar la mateixa fórmula en la resta de llibres de text, enguany per a 1r i 2n d’ESO i, 

ben aviat, per a la resta de cursos de l’ESO.   

És per això que a la plataforma TPV ESCOLA trobareu disponible des del proper dimarts, 20 de 

juliol i fins al 3 de setembre de 2021, el pagament corresponent a la quota en concepte de 

SOCILITZACIÓ DE LLIBRES DE TEXT, per import de 95 €, que per a 2n d’ESO inclourà l’ús dels 

materials següents:  

LLIBRES DE TEXT SOCIALITZATS 
 Llibre de text de Llengua Anglesa. Editorial Burlington (PVP 33,95 €) 

 Llibre de text de Ciències Socials. Editorial Vicens Vives (PVP 40,99 €) 

 Llibre de text de Física i Química. Editorial Casals (PVP 46,80 €) 

 Tres llibres de lectura en Llengua Catalana 

 Tres llibres de lectura en Llengua Castellana 

 Dos llibres de lectura en Llengua Anglesa 

LLICÈNCIES I QUADERNS INDIVIDUALS 

 Quadern d’activitats de Llengua Catalana. Editorial Barcanova (PVP 28,50 €) 

 Quadern d’activitats de Llengua Castellana. Editorial Barcanova (PVP 23,20 €) 

 Plataforma de continguts digitals Tecnologia 12-18 (PVP 8,85 €) 

 

El centre s’ocuparà de la compra de tots els materials, de la gestió amb les editorials i dels 

accessos a les plataformes de continguts digitals. Els llibres socialitzats romandran a les aules, 

però les llicències i els quaderns individuals, no reutilitzables, seran recursos propis de l’alumnat.  
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MATERIAL PEDAGÒGIC 

 

En el moment de la confirmació de plaça al centre, es va obrir a TPV ESCOLA el termini per fer 

efectiu el pagament de la quota en concepte de MATERIAL PEDAGÒGIC 2021-22. Molts de 

vosaltres ja l’heu fet efectiu. Recordeu que estarà actiu a TPV ESCOLA fins el proper 14 de 

setembre de 2021, data màxima per efectuar el pagament. 

Aquesta quota inclou el material pedagògic següent: 

 Agenda escolar 

 Dossiers d’activitats 

 Fotocòpies 

 Taquilla personal 

 Chromebooks a l’aula 

 Instruments aula de música: teclats, guitarres i nous ukeleles. 

 Material didàctic Anglès i Matemàtiques 

 Material esportiu 

 Samarreta Educació Física 

 Material fungible laboratoris Ciències Naturals i Física i Química 

 Material fungible taller Tecnologia 

 Material fungible Visual i Plàstica 

 Activitats externes tutoria grupal: tallers, xerrades i dinàmiques de grup 

 Material hores d’esbarjo 

 Altre equipament tecnològic del centre: pantalles interactives, hardware, software, fungibles 

impressora 3D... 

 

PAGAMENTS SORTIDES I VIATGES 

 

Tots els pagaments que es fan al centre es duen a terme a través de la Plataforma TPV ESCOLA.  

Per fer qualsevol pagament caldrà seguir els passos següents:  

 Accedir a la pàgina web www.tpvescola.com 

 Seleccionar població Sitges i el centre Institut Vinyet. 

 Introduir l’usuari i la contrasenya. 

 USUARI: f.nomcognomalumne (sense l’extensió @insvinyet.net) 

 CONTRASENYA INICIAL:  zx1234 

 

 Seleccionar l’opció PAGAMENTS. 

 Seleccionar el CONCEPTE que s’ha d’abonar.  

 Clicar el botó PAGAR.   

La passarel·la de pagament Redsys és TOTALMENT SEGURA. A partir d’aquest moment us 

demanarà les dades de la targeta de crèdit o dèbit i només caldrà que seguiu les instruccions que 

apareixen en pantalla.  La confirmació del pagament la rebreu per correu electrònic a l’adreça de 

http://www.tpvescola.com/
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correu de les famílies amb domini @insvinyet.net. Així mateix, també rebreu per correu l’activació 

de nous pagaments, quan s’organitzi una nova sortida.  

No caldrà que l’alumnat porti el justificant de pagament al centre ni que imprimiu el rebut que es 

genera.  

Les cartes informatives de les sortides s’enviaran en format digital a l’adreça corporativa de les 

famílies, per tal que disposeu de tota la informació relativa a l’activitat: descripció, cost, transport, 

horaris i material específic.  

 

APLICACIÓ EDVOICE 

 

Les notificacions sobre les absències i els retards de l’alumnat no justificats prèviament, així com 

les incidències que es puguin produir a l’aula s’enviaran a les famílies a través de l’aplicació 

EDVOICE. Si no la teniu instal·lada, aquesta aplicació s’ha de descarregar al mòbil per poder 

rebre les notificacions que el professorat enviï. Si ja la teniu, el codi serà el mateix que el del curs 

passat.  

En la reunió d’inici de curs, se us lliurarà, si no el teniu, el codi d’accés per poder descarregar 

l’aplicació, així com les instruccions específiques per accedir-hi.  

COMUNICACIÓ AMB EL CENTRE 

 

Com ja sabeu, totes les comunicacions del centre i amb el centre es duran a terme a través del 

correu corporatiu, amb extensió @insvinyet.net. Cadascuna de les famílies teniu una adreça de 

correu pròpia, que es facilita el dia de la matrícula, on rebreu les comunicacions de l’Equip Directiu i 

a través de la qual podreu mantenir el contacte amb el tutor de seguiment.  

Per garantir la protecció de dades, el centre no facilitarà informació de l’alumnat a cap altre adreça 

de correu fora del domini @insvinyet.net. Tenint en compte que es comparteixen dades sensibles, 

acadèmiques i personals, és important no facilitar la contrasenya als vostres fills. Tot l’alumnat del 

centre també té una adreça de correu pròpia, on rep les comunicacions del professorat i del tutor 

de seguiment, així com comunicacions oficials de l’Equip Directiu.  

En cas d’urgència, també us podeu posar en contacte amb el centre a través del telèfon: 93 810 

71 32. De la mateixa manera, podeu contactar amb el tutor de seguiment trucant al centre, tenint en 

compte que, si coincideix en hores lectives, caldrà deixar l’encàrrec, per tal que pugui contactar 

amb vosaltres en la seva hora de seguiment tutorial.  

A la pàgina web del centre, https://agora.xtec.cat/iesvinyet/, podreu trobar-ho comunicacions 

oficials del centre. A l’espai FAMÍLIES es publicarà a partir de setembre, la informació relativa a 

https://agora.xtec.cat/iesvinyet/
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cadascun dels nivells, els contactes corporatius dels docents del centre i la normativa que regula el 

funcionament de l’Institut.  

L’Institut té també presència a les xarxes socials, a través del seu perfil de Twitter, @sitges_vinyet, 

a través del qual podreu seguir les activitats que es duen a terme al centre i altra informació 

d’interès. 

  

TRANSPORT 

 

L’Institut disposa de pàrquing de bicicletes i patinets. Aquell alumnat que opti per venir al centre 

en bici o patinet, podrà fer ús del pàrquing, tancat i exterior, tenint en compte que haurà de portar el 

seu propi cadenat.  

 

L’Ajuntament de Sitges ofereix, també, un servei d’autobús llançadora, tant a l’inici com al final de 

la jornada lectiva, que fa el trajecte des de l’Oasis fins a l’Institut i a la inversa, en els horaris 

següents:  

 Sortida des de l’Oasis: 8.00 i 8.15 

 Sortida des de l’Institut: 15.00 i 15.15.  

L’alumnat que faci ús d’aquest servei, pot utilitzar-lo amb la T-16. Els facilitem un enllaç sobre 

aquesta targeta de transport on hi trobareu més informació: 

https://www.t-16.cat/Publica/T12/Inicio.aspx  

 

Així mateix, la línia 2 del servei d’Autobús urbà, Can Pei-Terramar, també té parada a l’Institut 

Vinyet i opera des de les 6.45 fins a les 21.15. Adjuntem enllaç amb la informació sobre aquest 

servei: https://www.sitges.cat/serveis/mobilitat/autobus  

 

Per a l’alumnat que ve de Vilanova o de Les Roquetes, l’empresa Bus Garraf, també ofereix servei 

de transport, amb parada a pocs metres de l’Institut Vinyet. Podeu consultar els horaris en aquest 

enllaç.  

SERVEI DE CAFETERIA I MENJADOR 

 

L’Institut disposa de servei de cafeteria i menjador, gestionat per l’empresa Grup Casas Garraf SL. 

L’alumnat que vulgui fer ús del servei, podrà fer-ho de manera regular o bé puntualment, 

comunicant-ho prèviament. El preu del menú és de 6.2 €.  

El primer dia de curs, l’alumnat que vulgui fer ús del servei regular de menjador, podrà trobar la 

butlleta d’inscripció a la Consergeria del centre.  

 

 

 

https://www.t-16.cat/Publica/T12/Inicio.aspx
https://www.sitges.cat/serveis/mobilitat/autobus
https://www.busgarraf.cat/wp-qbicus/uploads/2020/11/VILANOVA-LES-ROQUETES-SITGES-EL-PRAT-DE-LLOBREGAT-HOSPITALET-DE-LLOBREGAT1.pdf
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PRIMER DIA DE CURS 

 

El curs 2021-2022 s’iniciarà el dilluns 13 de setembre, en una jornada especial en horari reduït 

per poder rebre l’alumnat, retrobar-se amb els companys de grup i nivell, conèixer l’equip docent, 

els tutors de seguiment, l’horari, les aules i recordar la normativa que regula el centre educatiu.  

 

La primera setmana de setembre publicarem a la pàgina web els horaris per aquesta primera 

jornada lectiva. Només caldrà que l’alumnat porti una llibreta i material d’escriptura.  

REUNIÓ D’INICI DE CURS 

 

La primera setmana d’octubre, en horari de tarda-vespre, està previst que puguem dur a terme la 

reunió d’inici de curs amb les famílies, per poder conèixer els tutors de seguiment i l’equip 

docent, compartir objectius, resoldre dubtes sobre el funcionament del curs i del centre i atendre 

totes les inquietuds que pugueu tenir.  

 

A la pàgina web del centre, publicarem l’horari de la reunió i, en funció de l’evolució de la situació 

sanitària i de les directrius del Departament d’Educació en aquest sentit, el caràcter de la reunió: 

presencial o telemàtica.  

 

Fins aquell moment, restem a la vostra disposició a través del correu del centre: 

a8061014@xtec.cat 

 

 

 

 

 

Montserrat Margalef, Coordinadora 2n d’ESO 

Carme Vendrell, Coordinadora Pedagògica 

Eva López, Secretària 

Gemma Pérez, Cap d’Estudis 

Maria Rosa Dagà, Directora  
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