1r primària A
LLIBRES CURS 2017/2018
La família de l’alumne/a......................................................................................voldria rebre els següents llibres:
(Marqueu amb una X davant els llibres desitjats o davant l’opció Tots els llibres del curs)
No
Folrats
Àrea
Títol
Editorial
ISBN - 13
Folrats

P.V.P.

TOTS ELS LLIBRES DEL CURS
Text La
Galera

9788441221338

MacMillan

9781380018083

27,40

BYME

9788415867180

8,20

BYME

9788415867425

8,20

Construïm 1r

Ed. Cruïlla

9788466134347

37,30

SET I MIG 2

TEIDE

9788430778188

4,10

SET I MIG 3

TEIDE

9788430778195

4,10

SET I MIG 4

TEIDE

9788430778201

4,10

Música

1 Els camins del saber

Santillana

9788479187279

30,79

Lectura

En Jan Pol fa de detectiu

Bambú

9788483430071

6,75

Quadern eficàcia
lectora, taronja

Llengua catalana
Llengua anglesa
Science English

TIGER TALES 1
PUPIL'S BOOK+EBOOK
Social Science Primary 1My School
Natural Science Primary
1- Animals

Matemàtiques

12,90

Els llibres de cultura religiosa són propis de l’Escola Pia de Catalunya i només es poden adquirir a l’Escola
(no estan a la venda en llibreries)
Cultura Religiosa
Material Cicle INICIAL
EPC
22,30
*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 inici 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
primària
no volem comprar els llibres a l’escola.

Signatura

1r primària B
LLIBRES CURS 2017/2018
La família de l’alumne/a......................................................................................voldria rebre els següents llibres:
(Marqueu amb una X davant els llibres desitjats o davant l’opció Tots els llibres del curs)
No
Folrats
Àrea
Títol
Editorial
ISBN - 13
Folrats

P.V.P.

TOTS ELS LLIBRES DEL CURS
Text La
Galera

9788441221338

MacMillan

9781380018083

27,40

BYME

9788415867180

8,20

BYME

9788415867425

8,20

Construïm 1r

Ed. Cruïlla

9788466134347

37,30

SET I MIG 2

TEIDE

9788430778188

4,10

SET I MIG 3

TEIDE

9788430778195

4,10

SET I MIG 4

TEIDE

9788430778201

4,10

Música

1 Els camins del saber

Santillana

9788479187279

30,79

Lectura

On dormen els estels?

Bambú

9788483430293

6,75

Quadern eficàcia
lectora, taronja

Llengua catalana
Llengua anglesa
Sicence

TIGER TALES 1
PUPIL'S BOOK+EBOOK
Social Science Primary
1- My School
Natural Science Primary
1- Animals

Matemàtiques

12,90

Els llibres de cultura religiosa són propis de l’Escola Pia de Catalunya i només es poden adquirir a l’Escola
(no estan a la venda en llibreries)
Cultura Religiosa
Material Cicle INICIAL
EPC
22,30
*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 inici 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
primària
no volem comprar els llibres a l’escola.

Signatura

1r primària C
LLIBRES CURS 2017/2018
La família de l’alumne/a......................................................................................voldria rebre els següents llibres:
(Marqueu amb una X davant els llibres desitjats o davant l’opció Tots els llibres del curs)
No
Folrats
Àrea
Títol
Editorial
ISBN - 13
Folrats

P.V.P.

TOTS ELS LLIBRES DEL CURS

Llengua anglesa
Llengua anglesa
Llengua anglesa

Text La
Galera

9788441221338

MacMillan

9781380018083

27,40

BYME

9788415867180

8,20

BYME

9788415867425

8,20

Construïm 1r

Ed. Cruïlla

9788466134347

37,30

SET I MIG 2

TEIDE

9788430778188

4,10

SET I MIG 3

TEIDE

9788430778195

4,10

SET I MIG 4

TEIDE

9788430778201

4,10

1 Els camins del saber

Santillana

9788479187279

30,79

Quadern eficàcia
lectora, taronja

Llengua catalana

TIGER TALES 1
PUPIL'S BOOK+EBOOK
Social Science Primary
1- My School
Natural Science Primary
1- Animals

Matemàtiques

Música

12,90

En Galceran i les
Bambú
9788483430156
6,75
marietes
Els llibres de cultura religiosa són propis de l’Escola Pia de Catalunya i només es poden adquirir a l’Escola
(no estan a la venda en llibreries)
Cultura Religiosa
Material Cicle INICIAL
EPC
22,30
Lectura

*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 inici 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
primària
no volem comprar els llibres a l’escola.

Signatura

