
Llibres de 4t ESO

- Llengua Catalana i Literatura 4t ESO. CLAU Cruilla Construim

- Dynamic 4 Workbook Ed. Oxford Univ. Press

-"Noel et busca" Ed. La Galera Jove

-'Quantic Love (Catalá) Ed, La Galera

:Ara que estem junts" Ed. Butxaca, Ed. 62

-"Frankenstein" by Mary Shelley Ed. Oxford Univ, Press

- Dossier "PET for schools"

Total

9788466140614 - Licéncia digital Lengua Castellana y Literatura 4t ESO, Cruilla

9780194166058 - Dynamic 4 Digital Students Book Ed. Oxford Univ. Press

(Aquesfs llibres es facturaran conjuntament amb la facturació del mes

Optatives: L'alumne haurá de triar la primera setmana d'escola els llibres optatius que voldrá.
L'import s'abonará en efectiu a secretaria.

9788490470404 - Física i QuÍmica 4t d'ESO Ed. Santillana

fMPORTANT:

D|ESventadellibres: 5,6i7 desetembrede9al3idelTa19hores(drssabfenomésde9a12hores) alamateixaescola.
Els llibres s'hauran de pagar en efectiu abans de recollir-los al menjador de I'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 l'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 l'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 l'escola, gaudiran d'un descompte aproximadament del 10%. També, recordar que
d'acord amb l'empresa distribuidora seran gratuits els llibres del 3r i 4t fill d'aquelles famílies nombroses, sempre que els tres o més
fills estiguin matriculats per a aquest curs escolar 2019-2020.

OPCIONAL:
Diccionario del estudiante. Real Academia

ISBM

97884661 42373

97801 941 66966

9788424659721

9788424641 696

9788499308593

9780 1 94620970

tso 9001

BUREAII VERITAS
Cerlilical¡on

lmport total Dte. Total net

37,50 3,00 34,50

24,70 2,00 22,70

70,2s 0,8s 9,40

t0,25 0,85 9,40

9,30 0,75 8,55

9,20 0,75 8,45

5,00 Sense dte. 5,00

106,20 € 8,20 € 98,00 €

18,00 € Sense dte. 18,00 €

18,50 €18,50 € Sense dte.

40,00 3

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,

Ed. Santillana


