4t 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.

9788423683550

10,50

MATÈRIES COMUNS
Lengua
castellana
Lectura

En primaria todos éramos muy listos

Edebé Col Periscopio,
97

L’alumnat de 4t d’ESO treballarà la llengua anglesa amb els llibres que es van fer servir a 3r ESO de la
Cambrigde University Press

Llengua anglesa

Només pels alumnes del grup B1+
Lectura:
I, Robot
Només pels alumnes del grup B1
Lectura:
Meet me in Istanbul
Per tot l’alumnat
Lectura:
The importance of Being Earnest

HarperVoyager

9780007532278

12,95

Macmillan Readers

9781405077057

9,55

Burlington Books

9789963516025

10,95

NOMÉS HO HA DE MARCAR L’ALUMNAT QUE CURSA L’OPTATIVA
Economia

Economia

Mc Graw-Hill

9788448612924

31,95

Filosofia

Elisa

Eumo

9788497665445

9,95

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

Biologia i Geologia( llicència digital)

Tecnologia

Tecno 12-18

Science Bits

L’import us serà comunicat en el moment de fer el
rebut al mes d’octubre.
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 4t d’ESO
no volem comprar els llibres a l’escola.
Signatura

