4t d’ESO - LLIBRES CURS 2017/2018

Folrats

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
Àrea
Títol
Editorial
ISBN - 13
P.V.P.
Folrats
MATÈRIES COMUNS
Llengua
catalana
Llengua
catalana
Lectura
Lengua
castellana
Lectura

Llengua i literatura 4
(1r, 2n i 3r trimestre)

Edebé

9788468317328

47,60

El perquè de tot plegat
de Quim Monzó

Quaderns Crema

9788477273059

11,00

En primaria todos éramos muy listos

Edebé Col Periscopio,
97

9788423683550

10,20

Només pels alumnes del grup B1+
Cambrigde University
English Grammar in Use
9781107539334
36,90
Press
(with answers)
Només pels alumnes del grup B1+
Oxford
Lectura:
Bookworms
9780194792288
9,60
I, Robot (Stage 5)
Series
Només pels alumnes del grup B1
Cambrigde University
9781107480537
Llengua anglesa
Essential Grammar in Use (with
36,90
Press
answers)
Només pels alumnes del grup B1
Lectura:
Macmillan Readers
9781405077057
8,80
Meet me in Istanbul
Per tot l’alumnat
Vicens Vives, Black
Lectura:
9788431689490
12,50
Cat collection
Hamlet
GIH 4
Ciències socials
Vicens Vives
9788468236018
42,50
Geografia i història
Aquest any no hi haurà llibre de Biologia i geologia. L’alumnat treballarà amb una llicència digital. L’import d’aquestes llicència la trobareu en
el rebut del mes de setembre
Ciències
L’import us serà comunicat en el moment de fer el
Biologia i Geologia( llicència digital)
Science Bits
experimentals
rebut al mes de setembre
NOMÉS HA DE COMPRAR EL LLIBRE QUI CURSARÀ AQUESTA MATÈRIA
Música

Tempo Música 4

Casals

9788421848142

39,30

*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 4t d’ESO
no volem comprar els llibres a l’escola.
Signatura

