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3r ESO 
 

Nom de l'alumne/a  

Nom pare/mare/tutor/tutora  

e-mail  

Tel. mòbil  

 
Segons el nou Reglament General de Protecció de Dades, per protegir la privacitat de les dades personals, així com la correcta utilització 
i processament d'aquestes, des de l'AMPA Ins Aiguaviva et demanem la teva autorització expressa per fer-ne ús i t'expliquem perquè les 
utilitzarem**. 
  
 Accepto 
 
 

 
Modalitats: 
 
Marqueu amb una X 
l’opció que desitgeu:  
 

Llibres en paper 
(nous) 

 

Llibres de lectura 
(socialitzats *) 

PREU 

 OPCIÓ 1 210 €  39 €  249 € 

 OPCIÓ 1 + Francès 258 €  39 €  297 € 

 OPCIÓ 2 ------  52 €  52 € 

 OPCIÓ 2 + Francès 60 €  52 €   112 € 

 Grup Reforç  75 €  52 €  127 € 

 
(*) Hi ha un mínim de 8 llibres de lectura socialitzats : 
 
o 3 de llengua catalana. 
o 3 de llengua castellana 
o 2 de llengua anglesa. 
 
 
 
**INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.  Responsable: Ampa Ins Aiguaviva, (G65736407), Rambla Pompeu Fabra 1 08100 Mollet 

del Vallés (Barcelona), ampa@insaguaviva.org. Finalitats: 1.Gestió de l'associació. 2.Fomentar la relació i coordinació entre les famílies i el personal docent. 

3.Interlocució davant les administracions públiques. 4.Informar i orientar als pares sobre el funcionament del centre i de temes relacionats (llibres de text, activitats 

extraescolars, consell escolar...). 5.Organitzar activitats extraescolars i serveis fora de l'horari escolar. 6.Organitzar activitats formatives i soci-culturals. 7,Ús de 

la imatge dels menors i familiars per a l'edició i distribució de les activitats i esdeveniments organitzats per l'AMPA. Legitimació: Execució de l'acord d'adhesió 

voluntària a l'associació i Consentiment per utilitzar i publicar les imatges. Destinataris: Administració pública. Entitats necessàries per a l'execució d'activitats. 

Entitats bancàries pel cobrament de quotes, serveis i extraescolars. Conservació de les dades: Durant l'acord de permanència a l'AMPA. Finalitzada l'adhesió 

es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de conservar per atendre possibles responsabilitats. Les imatges es conservaran mentre 

estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixin a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades. Drets: Tot interessat té Dret a sol·licitar l'accés, 

rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades personals. On sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit a les dades de contacte 

del Responsable. En cas de divergències en relació amb les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es). 
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MATÈRIES COMUNES: 
 Llengua Catalana i literatura 3. Ed. Teide (978-84-307-8992-4) 

 

 LLengua Castellana 3. VIGÍA 3. Ed. Teide (978-84-307-8987-0) 
 

 Matemàtiques 3. Ed. Teide (978-84-307-8967-2) 
 

 Tecnologia 3. Ed. Teide (978-84-307-9094-4) 
 

 Física i Química. ECOS 3. Ed. Teide (978-84-307-9030-2) 
 

 Biologia i Geologia  ECOS 3. Ed. Teide (978-84-307-9029-6) 
 

 New English in Use. Student’s Book 3. Ed. Burlington (978-9963-51-671-1) 
 

 Geografia i història 3. Ed.Vicens-Vives (978-84-682-3197-6) 

 
 
MATÈRIES  OPTATIVES: 
 

 Parachute 3, Livre de l’élève. Ed. Santillana (978-84-9049-0167) 

 Parachute 3, Cahier d’exercices. Ed. Santillana (978-84-9049-0174) 

 
 
GRUP DE REFORÇ: 
 
 

 Llengua catalana. Expressió escrita 2. Ed. Vicens-Vives (978-84-682-4437-2) 

 Llengua catalana. Comprensió lectora 2. Ed. Vicens-Vives (978-84-682-4436-5) 
 

 
Llengua castellana. AVE 3. Texto, gramática, vocabulario. Ed Teide 
(978-84-307-4974-4) 

 

 

 Smart Planet – Student’s book. Ed. Cambridge (978-8483-23-917-9) 

 Smart Planet – Workbook. Ed. Cambridge (978-8483-23-976-6) 
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