3r 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

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Science English

☐

☐

Matemàtiques

P.V.P.

TOTS ELS LLIBRES DEL CURS

Llengua catalana

Quadern de comprensió
lectora 7
Quadern de comprensió
lectora 8
Quadern de comprensió
lectora 9
The human body
Resolució de problemes.
Mètode DECA. 3r

9788447924127

8,93

9788447924134

8,93

9788447924141

8,93

BYME

9788415867456

8,60

Grup
promotor
Santillana

9788485820078

23,86

Baula

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

Innovamat

UAB

Llengua Anglesa

New Tigger 3 digital pupil’s Book

Macmilan

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.
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 3r
primària
☐no volem comprar els llibres a l’escola.

Signatura

