
   
 
Benvolgudes famílies,  

Ens adrecem a vosaltres per informar-vos dels llibres de text que utilitzarà l’alumnat de 2n ESO 

de l’Institut Les Margues durant el proper curs 2020-2021.  

2n ESO 

Llengua catalana  
Llengua catalana i Literatura  2 ESO.Sèrie Comunica Ed. 2015  ISBN  9788490477663   
Santillana 
 
Lengua castellana  
Lengua castellana 2 ESO. Libro del alumno. Ed 2016 
ISBN  9788448939809  Barcanova  

 
¡Escribo sin faltas! Refuerzo de lengua 2 ESO  
ISBN  9788417563103   Almadraba 
 
Anglès  
Dynamic 2 ESO. Student's Book Ed. 2019   ISBN  9780194166829  Oxford  

 
Matemàtiques 
Matemàtiques 2 ESO Ed.2016     ISBN  9788448939892  Barcanova 
 

Per comprar-los podeu escollir una d’aquestes dues opcions: 

• Compra a través de l’empresa IDDINK, amb qui l’AFA té signat un contracte per facilitar la 

reutilització de llibres al centre. Aquest sistema és còmode, fàcil i econòmic per vosaltres i 

contribueix alhora a la protecció del medi ambient.  

 La quota de l’AFA  es paga a través de la mateixa plataforma en el mateix tràmit que la compra 

dels llibres. En cas de tenir dos o més fills escolaritzats al centre, l’import de la quota pagat de 

més es retornarà automàticament al mateix compte corrent on s’ha fet el càrrec dels llibres 

passades tres setmanes des de la data en què es faci la compra. Pensem que és una millora 

important respecte el curs anterior, ja que s’agilitzarà molt la gestió.  

• Compra a través de qualsevol altra via. Les famílies que optin per aquesta opció caldrà que 

ingressin l’import de la quota de l’AFA  al següent número de compte corrent (ES09 0182 8765 

5702 0002 4028) i que enviïn el resguard de pagament a l’adreça electrònica 

ampasesdecalldetenes@gmail.com.  

Com veureu, totes dues opcions impliquen el pagament de la quota de l’AFA perquè el vostre 

fill/a tingui tots els materials i comenci el curs escolar amb normalitat. Així, no es lliurarà la clau 

de l’armariet a cap alumne que no hagi pagat la quota.  
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L’import de la quota de l’AFA  pel curs 2020-2021 està fixada en 30€ en base a dos conceptes: 

20€ per família de quota + 10€ per alumne en concepte de dret a armariet. En cas de tenir dos 

o més fills al centre, cal fer la translació de  la quota (p.ex 2 germans seria 20 + 10 + 10= 40€ , 3 

germans seria 20 + 10 +10 +10 = 50€) 

Per a qualsevol aclariment, podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic 

ampasesdecalldetenes@gmail.com 

Salutacions, 

 

 La Junta de l’AFA  

Calldetenes, juny de 2020 
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