2n d’ESO - 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)
Folrats

No
Folrats

Àrea

Títol

Editorial

ISBN - 13

P.V.P.

Xènia, tens un whatsapp
de Gemma Pasqual

Barcanova

9788448930820

12,20

Educaula62

9788492672622

10,95

Edebé

9788468315775

10,50

TOTS ELS LLIBRES DEL CURS
Llengua catalana
Lectura
Llengua catalana
Lectura

L’auca del Senyor Esteve. Teatre

Llengua castellana
Lectura
Llengua anglesa

Mentira
de Care Santos

L’alumnat de 2n d’ESO treballarà la Llengua anglesa amb el llibre que han fet servir a 1r
d’ESO (Active Grammar Level 1)

Llengua anglesa
Lectura

Alumnat del Grup 0
The picture of Dorian Gray

Llengua anglesa
Lectura

Alumnat del Grup 1
Dead Man Island (Stage 2)

Burlington
books A2
Oxford
Bookworms
series

9789963515899

10,35

9780194620659

8,70

Llibres digitals. L’import d’aquestes llicències les trobareu en el rebut del mes d’octubre.
Ciències
experimentals

Química ( llicència digital)
Física (llicència digital)

Science Bits

L’import us serà comunicat en el moment de fer
el rebut al mes d’octubre.

Llengua Catalana

Llengua i literatura

Edebé

L’import us serà comunicat en el moment de fer
el rebut al mes d’octubre.

Lengua Castellana

Lengua i literatura

Edebé

L’import us serà comunicat en el moment de fer
el rebut al mes d’octubre.

Tecnologia

Tecno 12-18

L’import us serà comunicat en el moment de fer
el rebut al mes d’octubre.

*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 d’ESO
no volem comprar els llibres a l’escola.

Signatura

