1r. d’ESO - LLIBRES CURS 2017/2018
La família de l’alumne/a.........................................................................................voldria rebre els següents llibres:

Folrats

(Marqueu amb una X davant els llibres desitjats o davant l’opció Tots els llibres del curs)
No
Àrea
Títol
Editorial
Folrats

ISBN

P.V.P.

TOTS ELS LLIBRES DEL CURS
Llengua catalana

Llengua i literatura 1
(1r , 2n i 3r trimestre)

Edebé

9788468320892

45,80

Llengua catalana
Lectura

La música del vent
de Jordi Sierra i Fabra

Columna Jove

9788499320014

9,95

Llengua
castellana

Lengua y literatura castellana
inicia 1r ESO

Oxford

9788467384710

37,81

Llengua
castellana
Lectura

Matilda

Santillana

9788491221364

9,70

Si us plau, marqueu únicament els llibres d’anglès que necessiteu segons el grup al que aneu.
Només pels alumnes del gup Mosaic
Mosaic 1 student’s book

9780194666107

34,66

9780194666114

24,70

9780194852050

34,66

9780194852135

24,70

Burlington
Books

9789963510092

9,85

Burlington
Books

9789963273560

9,85

Cruïlla

9788466138536

13,60

Oxford

Mosaic 1 workbook
Només pels alumnes del grup Spectrum
Spectrum 1 student’s book

Oxford

Spectrum 1 workbook
Llengua anglesa

C. Religiosa

Per tots els alumnes
Lectura:
º
The Legend of Sleepy Hollow (1 ESO)
Per tots els alumnes
Lectura:
The Boy with the Dark Secret
Cultura de les religions 1 ESO Quadern

Aquest any no hi haurà llibres de ciènciès experimentals. L’alumnat treballarà amb llicències digitals. L’import d’aquestes llicències
les trobareu en un rebut d’Escola Pia de Catalunya al mes de setembre.
Geologia ( llicència digital)
Ciències
Science Bits
L’import us serà comunicat en el moment de
Biologia ( llicència digital)
experimentals
fer el rebut al mes de setembre
*Recordeu que farem un 5% de descompte sobre el preu total.
Voldríem fer:
Un únic pagament en efectiu el mes de juliol i recollir els llibres al mes de juliol
Un únic pagament domiciliat al mes de juliol i recollir els llibres al mes de juliol
Un únic pagament en efectiu al mes de setembre i recollir els llibres al mes de setembre
Un únic pagament domiciliat al mes de setembre i recollir els llibres al mes de setembre
Pagament fraccionat i domiciliat meitat juliol, meitat setembre i recollir els llibres al mes de setembre
Un únic pagament domiciliat al mes de juliol i tenir els llibres el dia d’inici de curs sobre la taula.
Un únic pagament domiciliat al mes de setembre i tenir els llibres el dia d’inici de curs sobre la taula
Pagament fraccionat i domiciliat meitat juliol, meitat setembre i tenir els llibres el dia d’inici de curs sobre la taula
Recordeu : si escolliu l’opció inici de curs sobre la taula, comproveu que us hem fet el càrrec quan tocava, ja que a vegades el full
de comanda no ens arriba i us podeu trobar que no tingueu els llibres sobre la taula a linici de curs.
Signatura
...............................................................................................................................................................................
En cas de no comprar-los a l’escola, si us plau retorneu-nos aquesta part retallada, així podrem fer una previsió més exacte del llibres que
hem de demanar a l’editorial.
La família de l’alumne/a _______________________________________________________que el proper curs farà 1r d’ESO
no volem comprar els llibres a l’escola.

Signatura

