2n primària
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 catalana
Llengua anglesa

Science English

Matemàtiques

Música

Avaluem competències
bàsiques 2n.
TIGER TALES 2
PUPIL'S BOOK+EBOOK
Social Science Primary 2
People around us
Natural Science Primary 2
How my Body Works
Construïm 2n
Resolució de problemes.
Mètode DECA. 2n
SET I MIG 8
SET I MIG 10
SET I MIG 12
2 Els camins del saber

Cruilla

9788466132329

12,25

MacMillan

9781380018090

27,40

BYME

9788416483068

8,20

BYME

9788416380787

8,20

Ed. Cruïlla

9788466137881

37,30

Santillana

9788490471012

22,14

TEIDE
TEIDE
TEIDE

9788430778249
9788430778263
9788430778287

4,10
4,10
4,10

Santillana

9788479187293

30,79

*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 2n
primària
no volem comprar els llibres a l’escola.

Signatura

