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Llibres de 3r ESO

- Llengua Catalana i Literatura 3r ES0 CLAU Cruilla ConstruTm

- Lengua Castellana y Literatura 3r ESO. Crur'lla Construlm

- Dynamic 3 Workbook Ed. Oxford Univ. Press

-"Mecanoscrit del Segon 0rigen", Ed. Educaula.Cl.Educació

-"La volta al món d'una armilla pola/' Ed. Takatuka

-'Obl Playing with fire mp3 pk" Ed. Oxford University Press

9780194166157 - Dynamic 3 Digital Student's Book Ed, Oxford Univ. Press

- Llicéncia digital Science Bits

18,50 Sense dte. 18,50

27,00 Sense dte. 21,00
(Aquesfs //rbres es facturaran conjuntament amb la facturació del mes d'octubre)

lmport total Dte. Total net

37,50 3,00 34,50
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24,70 2,00 22,70
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'r36,40 € 10,95 € 125,45€

IMPORTANT:

D|ESventade llibrcs: 5,6i7 desetembrede9a 13 ide 17a 19 hores(drssabfe nomésde9a12hores) a la mateixaescola.

Els llibres s'hauran de pagar en efectiu abans de recollirJos al menjador de l'escola.

NO folrar ni posar-hi el nom als llibres fins que el/la tutor/a en doni el vist-i-plau.

PROGRAMA COOPERATIU FONS D'AULA

El Departament d'Ensenyament fomenta la cultura per la reutilització d'alguns llibres de text. El Consell Escolar de I'Escola Elisabeth, va
estudiar les estratégies per poder organitzar algun sistema que afavoreixi la reutilització d'alguns llibres de text i l'estalvi económic de les
famílies.
Els llibres de Fons d'Aula són subministrats i administrats per I'escola, aplicant el 33,33% del cost, un cop entregat a cada alumne. En les
reunions de pares, donarem resposta als dubtes que puguin sorgir.
Els cooperativistes que comprin els llibres a I'escola, qaudiran d'un descompte aproximadament del 10%. També. recordar oue d'acord amb
l'empreba distribuldóra serán qratuilg els llibres déf-3r i 4t fill d'aquelles'famílies nombroses, sempre que efs tres o niés fills estiguin
matiiculats per a aquest curs e5colar 2019-2020.

FONSD'AU|./.
- "l'estel del mati" Ed. CruTlla

Preu unitari Aport.33,33%
7,92C 2,64 (

7,92€ 2,64f

OPGIONAL:
Diccionario del estudiante. Real Academia Española. Ed. Santillana

REBUTS PENDENTS
Aquells socis que no estiguin al corrent de les seves obligacions económiques amb la cooperativa no podran adquirir els llibres a I'escola.


