1r. Batxillerat social
LLIBRES CURS 2018/2019
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)
Folrats

No
Folrats

Àrea

Títol

Editorial

ISBN - 13

P.V.P.

Barcanova

9788448940232

41,95

Santillana

9788468003870

39,90

Austral

9788423351121

9,95

La Galera

9788424652760

11,95

McGraw-Hill

9788448614522

37,90

9789963273683

33,95

9789963510177

10,95

9788853012128

12,50

TOTS ELS LLIBRES DEL CURS
Llengua i literatura
catalana

Lengua castellana y
literatura

Economia

Llengua anglesa

Llengua catalana de 1r de
Batxillerat
Lengua y literatura
Serie Comenta
Lectura:
Los niños tontos
Lectura:
Segunda antologia de
poesia española
Economia de
l’Empresa
Advantage Bachillerato
(Student’s Book)
Lectura:
Frankenstein
Lectura:
The English-speaking
World

Burlington
Books
Burlington
Books
Vicens vives
Black Cat
Collection

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

Signatura

