3r d’ESO - 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
Folrats

ISBN - 13

P.V.P.

TOTS ELS LLIBRES DEL CURS
Llengua i literatura 3
(1r, 2n i 3r trimestre)

Edebé

9788468320908

46,20

Mecanoscrit del segon orígen
de Manuel de Pedrolo

Edicions 62

9788415192879

11,95

Huye sin mirar atràs

Edebé

9788468317717

10,20

Només pels alumnes del grup B1
English Grammar in Use
(with answers)
Només pels alumnes del grup B1
Lectura:
A Tale of Two Cities (Stage 4)
Només pels alumnes del grup A2+
Essential Grammar in Use (with
answers)
Només pels alumnes del grup A2+
Lectura:
A Christmas Carol (Stage 3)
Per tots els alumnes
Lectura:
Much Ado About Nothing (Stage 2)

Cambrigde
University
Press
Oxford
Bookworms
series
Cambrigde
University
Press
Oxford
Bookworms
series
Oxford
Bookworms
series

9781107539334

36,90

9780194621138

9,10

Ciències Socials

GIH 3
Geografia i Història

C. Religiosa

Cultura de les Religions 3ESO
Quadern

Llengua catalana
Llengua catalana
Lectura
Lengua castellana
Lectura

Llengua anglesa

9781107480537

36,90

9780194620193

9,10

9780194620888

8,10

Vicens Vives

9788468231976

42,50

Cruïlla

9788466138550

13,60

Aquest any no hi haurà llibres de ciènciès experimentals. L’alumnat treballarà amb unes llicències digitals. L’import d’aquestes llicències
les trobareu en el rebut del mes de setembre
Ciències
experimentals

Biologia i Geologia( llicència digital)
Física i Química (llicència digital)

Science Bits

L’import us serà comunicat en el moment de 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 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 3r d’ESO
no volem comprar els llibres a l’escola.

Signatura

