NOVA
VERSIÓ

1r primària
LLIBRES CURS 2019/2020

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.

☐

☐

☐

☐

Llengua catalana

Quadern eficàcia
lectora, taronja

Text La
Galera

☐

☐

Llengua anglesa

NEW Tiger 1 PB Pk

MacMillan
E.L.T.

9781380011176

28,60

☐

☐

BYME

9788415867180

8,60

☐

☐

BYME

9788415867425

8,60

SET I MIG 2

TEIDE

9788430740024

4,30

SET I MIG 3

TEIDE

9788430740031

4,30

SET I MIG 4

TEIDE

9788430740048

4,30

☐

☐

TOTS ELS LLIBRES DEL CURS

Science English

Matemàtiques

Social Science Primary 1My School
Natural Science Primary
1- Animals

9788441221338

14,00

Llibres digitals.
L’import d’aquestes llicències les trobareu en un rebut d’Escola Pia de Catalunya al mes d’octubre
Matemàtiques

Innovamat

UAB

Els llibres de cultura religiosa són propis de l’Escola Pia de Catalunya i només es poden adquirir a l’escola Es
facturaran amb un rebut d’Escola Pia de Catalunya al mes de setembre. Ja us informarem per carta del preu.

*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.
✂................................................................................................................................................................................
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
primària
☐no volem comprar els llibres a l’escola.

Signatura

