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Caldes de Montbui, juliol del 2020

VENDA DE LLIBRES CURS 2020/2021
Benvolgudes famílies,
Primer de tot us volem recordar que des de fa uns anys hem estat reduint el nombre de llibres en
paper que utilitzen els alumnes i continuem en aquesta línia de treball. Tot això ha estat gràcies
als materials que el professorat ha anat creant i a la utilització de plataformes i entorns digitals.
Aquests nous formats ens ajuden a estalviar paper i reduir despeses. No cal dir que en aquests
moments l’entorn digital ens està sent molt útil.
Adjunt a aquest document trobareu els llibres que necessitaria el vostre fill/a i les plataformes
digitals de pagament que utilitzarem.
Com sempre, teniu l’opció de comprar els llibres a l’escola, i si és així caldria seguir les següents
instruccions:
1. Omplir el document adjunt amb el llistat de llibres (és editable).
2. Escollir una de les dues opcions de pagament
3. També teniu l’opció d’escollir-los folrats o no folrats (menys P4, que no cal folrarlos) amb el cost d’1’50€ per llibre.
4. Enviar el document per email a comandallibres@caldes.epiaedu.cat (us recomanem
revisar el document omplert abans d’enviar-lo per email, per comprovar que les
dades s’han desat correctament)
5. Data màxima per fer la comanda: 15 de juliol.
De manera extraordinària, com ho està sent tot aquest trimestre, farem una nova organització
en la venda de llibres adaptada a la situació actual. Aquest any no haureu de venir a recollir els
llibres, els vostres fills/es els trobaran a la seva taula a inici de curs. Aquesta mesura pretén evitar
molta assistència de famílies a l’escola.
Al document del llistat de llibres trobareu també les llicències digitals que substitueixen alguns
llibres i que seran carregades en un rebut d’Escola Pia de Catalunya l’1 de setembre.
Hi ha cursos que no tenen cap llibre i només llicències digitals. En aquest cas no cal que envieu
el full de comanda. (6è, 1r i 2n d’ESO)
També hi ha algun curs que no té ni llibres ni llicències digitals (P3 i P5)
A reveure,
L’Equip Directiu de l’Escola Pia de Caldes.

