2n batxillerat tecnològic- 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 - 13

P.V.P.

Barcanova

9788448941840

41,95

La Galera
(la clau
mestra)

9788424658601

8,95

Club Editor
Jove

9788473292115

10,95

TOTS ELS LLIBRES DEL CURS

Llengua i literatura
catalana

Llengua Catalana i Literatura
II
Lectura:
Terra Baixa
(Edició recomanada)
Lectura:
La plaça del diamant
(Edició recomanada)

Història

HB Història 2n
Batxillerat

Vicens Vives

9788468236056

50,06

Filosofia

Filosofia 2n

Edebé

9788468318493

39,90

Lengua castellana i
literatura

Lengua y literatura
Serie Comenta

Santillana

9788414101810

37,95

First Certificate Language
Practice

MacMillan

9780230463752

43,30

Lectura:
The Great Gatsby

Oxford
Bookworms

9780194621168

10,10

Lectura:
The Curios Incident of the Dog
in the Night Time

Vintage Books

9780099470434

10,00

Llengua anglesa

*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 batxillerat
salut
no volem comprar els llibres a l’escola.

Signatura

