
 

FUNCIONAMENT DE COMPRA-VENDA DE LLIBRES (ALUMNES 1r d’ESO) 

 

 Dimarts 13 de juny: els alumnes entregaran a les tutores els llibres de reutilització dins 

d’una bossa d’anses i amb el nom escrit a davant. Les tutores anotaran quins llibres es 

retornen (a continuació podeu veure la graella dels llibres que es reutilitzen de 1r d’ESO). 

Si us falta algun llibre del lot, podeu entregar els altres igualment. Després el centre 

s’encarregarà de fer la venda dels lots a les noves famílies de 1r d’ESO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dijous 22 de juny, de 8h a 14.30h: un cop el centre hagi venut els vostres llibres, els pares 

(o algun adult autoritzat) haureu de venir personalment a cobrar l’import dels llibres de 

reutilització a la consergeria del centre. No es donaran els diners als alumnes per evitar 

inconvenients. Podeu calcular l’import que rebreu segons els llibres que hàgiu entregat a la 

tutora el dia 13 de juny. 

 

 A partir del 22 de juny: un cop hàgiu cobrat l’import que us correspon, cada alumne de 

primer s’haurà de posar en contacte amb un alumne de segon (les tutores ja farem les 

parelles1) per comprar el lot de llibres de reutilització de segon, que són els següents: 

LOT COMPLET DE LLIBRES DE REUTILITZACIÓ 2ESO PREU 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2 ESO. SERIE LIBRO ABIERTO. ED. SANTILLANA 13€ 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2 ESO. SÈRIE COMUNICA. ED. SANTILLANA 13€ 

MATEMÀTIQUES 2 ESO. SÈRIE RESOL. ED. SANTILLANA 13€ 

FÍSICA I QUÍMICA 2 ESO. SÈRIE INVESTIGA. ED. SANTILLANA 13€ 

TECNOLOGIA 2 ESO. SÈRIE CONSTRUEIX. ED. SANTILLANA 13€ 

TOGETHER 2. OXFORD. STUDENT'S BOOK  13€ 

L'ESTRANYA DESAPARICIÓ DE LA LAURA, JOSEP TORRENT, ED. SANTILLANA 5€ 

DIUMENGE AL MATÍ, AL PEU DEL SALZE, DOLORS GARCIA CORNELLÀ, ED. BARCANOVA 5€ 

EL LLIBRE DE LES BÈSTIES, RAMON LLULL, ED. SANTILLANA 5€ 

DRACULA. MP3 Pack. OXFORD BOOKWORMS LIBRARY 2 5€ 

IRELAND. MP3 Pack. OXFORD BOOKWORMS FACTFILES 2 5€ 

PREU DEL LOT COMPLET 103€ 

 

                                                           
1
 Que hi hagi llibres de reutilització per a tothom dependrà dels lots que deixin els alumnes de 2n. 

LOT COMPLET DE LLIBRES DE REUTILITZACIÓ 1ESO PREU 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1ESO. SERIE COMENTA. ED. SANTILLANA 13€ 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 1ESO. SÈRIE COMUNICA. SANTILLANA 13€ 

MATEMÀTIQUES 1ESO. SÈRIE RESOL. SANTILLANA 13€ 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 1 ESO. SÈRIE OBSERVA. ED. SANTILLANA 13€ 

TECNOLOGIES 1ESO. SÈRIE CONSTRUEIX. SANTILLANA 13€ 

TOGETHER 1. OXFORD. STUDENT'S BOOK  13€ 

AI SIGNIFICA AMOR, MIQUEL ARGUIMBAU, ED. SANTILLANA 5€ 

MITES GRECS, MARIA ANGELIDOU, ED. VICENS-VIVES 5€ 

EL NIÑO QUE VIVÍA EN LAS ESTRELLAS, JORDI SIERRA I FABRA, ED. LOQUELEO 5€ 

ENGLAND MP3 PACK. ED. OXFORD BOOKWORMS FACTFILES 1 5€ 

PREU DEL LOT COMPLET 98 € 



 

 Un cop adquirits els llibres de 2n, ja podreu comprar els llibres que us falten a través d’un 
aplicatiu. Us expliquem com: 

 
 

1. Entreu al web : www.llibrestext.com  
 
2. Accediu a la pestanya “alumnes“ (part superior del web). S’obrirà una pantalla on es demana el “número 

facilitat per centre”. Aquest número és: 137917 
 
3. Cliqueu “nou usuari” per poder-vos registrar i empleneu les dades sol·licitades.  
 
4. Un cop registrats, escriviu el nom de l’alumne/a i trieu el nivell que realitzarà el vostre fill/a el curs 

vinent. Feu clic a “alta nova reserva”.   
 
5. S'obrirà el llistat de llibres i material del curs triat, podreu escollir allò que necessiteu (fent clic a sobre 

de la descripció veureu la foto). Un cop feta la tria, assegureu-vos que és correcta (podeu modificar la 
reserva abans de fer la confirmació). Finalment cliqueu  “acceptar”.  

 
6. Un cop fet l’encàrrec, rebreu un correu amb el detall de la vostra comanda on hi constarà la forma de 

pagament: 
 

a. Mitjançant  transferència bancària al BANC DE SABADELL, número de compte ES43 0081 1566 
63 0001113116.  

b. Quan feu el pagament, especifiqueu el número de reserva. 
c. Cal fer el pagament abans del 12 de juliol (data límit). Altrament, la comanda quedarà 

anul·lada.* 
 

7. En cas que vulgueu consultar dades o fer una nova reserva, aneu a “usuari ja registrat”.  
 

*A partir del 12 de juliol ja no podreu fer pagament ni per finestreta ni per caixer. En cas que el feu per 
transferència, l’import us serà retornat (tingueu en compte que les transferències fora de termini tarden 
un mes a ser retornades i el banc cobra una comissió). 

 
 
OBSERVACIONS 
 

 En cas que vulgueu adquirir tots els llibres nous, podeu fer-ho. Aquest aplicatiu estarà obert del 12 de 
juny al 12 de juliol. 

 Si s’ha realitzat la compra a través de la nostra plataforma, els vostres fills trobaran els llibres i material 
adquirit a l’aula el primer dia de classe. 

 Del dia 6 al 22 de setembre hi haurà un 2n període de compra en línia NOMÉS per als alumnes que 
hagin realitzat exàmens extraordinaris de l’1 al 5 de setembre.  

 Qualsevol incidència durant l’entrega de llibres haurà de ser comunicada als tutors el primer dia de 
classe. 

 Podeu imprimir la vostra factura directament en la pestanya “factures”. 

 Per qualsevol dubte o incidència a l’hora de fer la comanda, contacteu amb Llibres Text, SL:  
incidencia@llibrestext.com/ 902 820 727 
 

 
TINGUEU A MÀ EL NÚMERO DE CENTRE I EL NÚMERO DE RESERVA 

 

 

 Si heu adquirit també un lot de llibres de 2n complet, veureu que de 2n només heu de 

comprar: el workbook d’anglès, l’agenda, els folres, 2 llibres de lectura de castellà, 9 

llibretes i 1 paquet de folis (si no el teniu). 

 

OBSERVACIONS: 

 Aquells alumnes que hagin de fer proves extraordinàries de setembre hauran de lliurar 

igualment els llibres de reutilització el dia 13 de juny (podran accedir als llibres gràcies a les 

llicències digitals que es van donar a principi de curs i que poden utilitzar fins al mes de 

setembre). 

http://www.llibrestext.com/
mailto:incidencia@llibrestext.com/


 

 

LLIBRES DE REUTILITZACIÓ (LOT COMPLET 2ESO) 
 

 

 Els llibres que es reutilitzaran de 2n d’ESO són els següents: 

 

LOT COMPLET DE LLIBRES DE REUTILITZACIÓ 2ESO PREU 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2 ESO. SERIE LIBRO ABIERTO. ED. SANTILLANA 13€ 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2 ESO. SÈRIE COMUNICA. ED. SANTILLANA 13€ 

MATEMÀTIQUES 2 ESO. SÈRIE RESOL. ED. SANTILLANA 13€ 

FÍSICA I QUÍMICA 2 ESO. SÈRIE INVESTIGA. ED. SANTILLANA 13€ 

TECNOLOGIA 2 ESO. SÈRIE CONSTRUEIX. ED. SANTILLANA 13€ 

TOGETHER 2. OXFORD. STUDENT'S BOOK  13€ 

L'ESTRANYA DESAPARICIÓ DE LA LAURA, JOSEP TORRENT, ED. SANTILLANA 5€ 

DIUMENGE AL MATÍ, AL PEU DEL SALZE, DOLORS GARCIA CORNELLÀ, ED. BARCANOVA 5€ 

EL LLIBRE DE LES BÈSTIES, RAMON LLULL, ED. SANTILLANA 5€ 

DRACULA. MP3 Pack. OXFORD BOOKWORMS LIBRARY 2 5€ 

IRELAND. MP3 Pack. OXFORD BOOKWORMS FACTFILES 2 5€ 

PREU 103€ 

 

 Si no teniu el lot complet, podeu vendre’l igualment. 

 

 A cada alumne/a de 2n li correspondrà un/a alumne/a de 1r (per vendre el seu 

lot) i un/a altre/a de 3r (per comprar el nou lot) amb els quals s’haurà de posar 

d’acord pel que fa a la data i el lloc de la compra-venda de llibres. A partir 

d’aquest moment els responsables del procés seran les famílies. 

 

 Si hi ha més demanda que lots de llibres de 2a mà, es farà un sorteig oficial. 

 

 Es prioritzaran, per a l’adquisició de llibres de reutilització del curs següent, 

aquells alumnes que reutilitzin els seus llibres. 

 

 Podeu consultar i comprar al web els llibres que cal comprar nous i el material 

necessari per a cada curs: www.llibrestext.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.llibrestext.com/


 

 

LLIBRES QUE CALDRÀ COMPRAR PER A 3ESO 
 

 Un cop adquirits els llibres de 2n, ja podreu comprar els llibres que us falten a través d’un 
aplicatiu. Us expliquem com: 

 
 

1. Entreu al web : www.llibrestext.com  
 
2. Accediu a la pestanya “alumnes“ (part superior del web). S’obrirà una pantalla on es demana el “número 

facilitat per centre”. Aquest número és: 137917 
 
3. Cliqueu “nou usuari” per poder-vos registrar i empleneu les dades sol·licitades.  
 
4. Un cop registrats, escriviu el nom de l’alumne/a i trieu el nivell que realitzarà el vostre fill/a el curs 

vinent. Feu clic a “alta nova reserva”.   
 
5. S'obrirà el llistat de llibres i material del curs triat, podreu escollir allò que necessiteu (fent clic a sobre 

de la descripció veureu la foto). Un cop feta la tria, assegureu-vos que és correcta (podeu modificar la 
reserva abans de fer la confirmació). Finalment cliqueu  “acceptar”.  

 
6. Un cop fet l’encàrrec, rebreu un correu amb el detall de la vostra comanda on hi constarà la forma de 

pagament: 
 

a. Mitjançant  transferència bancària al BANC DE SABADELL, número de compte ES43 0081 1566 
63 0001113116.  

b. Quan feu el pagament, especifiqueu el número de reserva. 
c. Cal fer el pagament abans del 12 de juliol (data límit). Altrament, la comanda quedarà 

anul·lada.* 
 

7. En cas que vulgueu consultar dades o fer una nova reserva, aneu a “usuari ja registrat”.  
 

*A partir del 12 de juliol ja no podreu fer pagament ni per finestreta ni per caixer. En cas que el feu per 
transferència, l’import us serà retornat (tingueu en compte que les transferències fora de termini tarden 
un mes a ser retornades i el banc cobra una comissió). 

 
 
OBSERVACIONS 
 

 En cas que vulgueu adquirir tots els llibres nous, podeu fer-ho. Aquest aplicatiu estarà obert del 12 de 
juny al 12 de juliol. 

 Si s’ha realitzat la compra a través de la nostra plataforma, els vostres fills trobaran els llibres i material 
adquirit a l’aula el primer dia de classe. 

 Del dia 6 al 22 de setembre hi haurà un 2n període de compra en línia NOMÉS per als alumnes que 
hagin realitzat exàmens extraordinaris de l’1 al 5 de setembre.  

 Qualsevol incidència durant l’entrega de llibres haurà de ser comunicada als tutors el primer dia de 
classe. 

 Podeu imprimir la vostra factura directament en la pestanya “factures”. 

 Per qualsevol dubte o incidència a l’hora de fer la comanda, contacteu amb Llibres Text, SL:  
incidencia@llibrestext.com/ 902 820 727 
 

 
TINGUEU A MÀ EL NÚMERO DE CENTRE I EL NÚMERO DE RESERVA 

 
 

 

 

 Si heu adquirit un lot de llibres de 3r complet, veureu que a l’aplicatiu només haureu de 

comprar: els llibres d’anglès, el llibre de francès (alumnat optativa de francès), l’agenda, 

els folres, 9 llibretes, 1 paquet de folis (si no el teniu) i el material per a Educació Visual i 

Plàstica. 

http://www.llibrestext.com/
mailto:incidencia@llibrestext.com/


 

 

 

 

 

 Els llibres que han de comprar els alumnes de 2n d’ESO pel curs vinent: 

 

LLISTAT DE LLIBRES INSTITUT ERMESSENDA DE GIRONA CURS 2017-2018 3r ESO 

ISBN TÍTOLS PREU  

 

QUOTA AMPA 0,00 € 

 

LLIBRES DE TEXT 
 9788468087962 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3 ESO. SERIE LIBRO ABIERTO. ED. SANTILLANA 
 9788490472071 LLENGUA CATALANA I LITERATURA 3 ESO. SÈRIE COMUNICA. ED SANTILLANA 
 9788490472088 MATEMÀTIQUES 3 ESO. SÈRIE RESOL. ED. SANTILLANA 
 9788490475515 BIOLOGIA I GEOLOGIA. SÈRIE OBSERVA. ED. SANTILLANA 
 9788490472125 FÍSICA I QUÍMICA. SÈRIE INVESTIGA. ED. SANTILLANA. 
 9788490477892 TECNOLOGIA 3 ESO. SÈRIE CONSTRUEIX. ED. SANTILLANA 
 9780194515559 TOGETHER 3. OXFORD. STUDENT'S BOOK  
 9780194515870 TOGETHER 3. OXFORD. WORKBOOK  
 9788490491898 GÉNERATION LYCÉE 1. ED. SANTILLANA (només alumnes optativa Francès) 
 

 

AGENDA PERSONALITZADA 
 

 

FOLRES (és obligatori folrar els llibres si es vol fer intercanvi el curs següent) 
 

 

LLIBRES DE LECTURA 
 9788484355373 EL LLIBRE DE L'HIVERN, FRANCESC MIRALLES, ED. SANTILLANA 
 9788431647636 LA COMÈDIA DE L'OLLA, PLAUTE, ED. VICENS VIVES 
 ------------------ DOSSIER DE POESIA (MOODLE). Es pot portar imprès de casa o comprar el dossier al centre. 
 9788431680251 EL LAZARILLO DE TORMES (Adaptación), ED. VICENS VIVES CLÁSICOS ADAPTADOS 
 9788420444918 LOS MEJORES RELATOS DE TERROR (ANTOLOGÍA), VV.AA, ED. SANTILLANA 
 ------------------ DOSSIER DE POESÍA (MOODLE). Es pot portar imprès de casa o comprar el dossier al centre. 
 9780194621045 THE USA MP3 Pack., ED. OXFORD BOOKWORMS, FACTFILES 3 
 9789963475292 THE LOST WORLD, ARTHUR CONAN DOYLE, ED. BURLINGTON 
 

 

MATERIAL 
 

 

9 LLIBRETES QUADRÍCULA TRADICIONAL 
 

 

1 PAQUET DE FOLIS DIN A4  
 

 

CARTOLINES BLANQUES DIN A4 
 

 

LLAPIS COLOR GROC, VERMELL, MAGENTA I BLAU CIAN 
 

 

LLAPIS HB, 3HB I 6HB 
 

 

TOTAL 
 

   

 

LLIBRES REUTILITZACIÓ 
 

 

LLIBRES NOUS 
  



 

 

LLIBRES DE REUTILITZACIÓ (LOT COMPLET 3ESO) 
 

 Els llibres que es reutilitzaran de 3r d’ESO són els següents: 

 

LOT COMPLET DE LLIBRES DE REUTILITZACIÓ 3ESO PREU 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3 ESO. SERIE LIBRO ABIERTO. ED. SANTILLANA 13€ 

LLENGUA CATALANA I LITERATURA 3 ESO. SÈRIE COMUNICA. ED SANTILLANA 13€ 

MATEMÀTIQUES 3 ESO. SÈRIE RESOL. ED. SANTILLANA 13€ 

BIOLOGIA I GEOLOGIA. SÈRIE OBSERVA. ED. SANTILLANA 13€ 

FÍSICA I QUÍMICA. SÈRIE INVESTIGA. ED. SANTILLANA. 13€ 

TECNOLOGIA 3 ESO. SÈRIE CONSTRUEIX. ED. SANTILLANA 13€ 

EL LLIBRE DE L'HIVERN, FRANCESC MIRALLES, ED. SANTILLANA 5€ 

LA COMÈDIA DE L'OLLA, PLAUTE, ED. VICENS VIVES 5€ 

EL LAZARILLO DE TORMES (Adaptación), ED. VICENS VIVES CLÁSICOS ADAPTADOS 5€ 

LOS MEJORES RELATOS DE TERROR (ANTOLOGÍA), VV.AA, ED. SANTILLANA 5€ 

THE USA MP3 Pack., ED. OXFORD BOOKWORMS, FACTFILES 3 5€ 

THE LOST WORLD, ARTHUR CONAN DOYLE, ED. BURLINGTON 5€ 

PREU 108€ 

 

 Si no teniu el lot complet, podeu vendre’l igualment. 

 

 A cada alumne/a de 3r li correspondrà un/a alumne/a de 2n perquè es posin 

d’acord pel que fa a la data i el lloc de la compra-venda de llibres. A partir 

d’aquest moment els responsables del procés seran les famílies. 

 

 Si hi ha més demanda que lots de llibres de 2a mà, es farà un sorteig oficial. 

 

 Es prioritzaran, per a l’adquisició de llibres de reutilització del curs següent, 

aquells alumnes que reutilitzin els seus llibres. 

 

 Podeu consultar i comprar al web els llibres que cal comprar nous i el material 

necessari per a cada curs: www.llibrestext.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.llibrestext.com/


 

LLIBRES QUE CALDRÀ COMPRAR PER 4ESO 
 

 Podreu comprar els llibres que us falten a través d’un aplicatiu del 12 de juny al 12 de 
juliol. Us expliquem com: 

 
 

1. Entreu al web : www.llibrestext.com  
 
2. Accediu a la pestanya “alumnes“ (part superior del web). S’obrirà una pantalla on es demana el “número 

facilitat per centre”. Aquest número és: 137917 
 
3. Cliqueu “nou usuari” per poder-vos registrar i empleneu les dades sol·licitades.  
 
4. Un cop registrats, escriviu el nom de l’alumne/a i trieu el nivell que realitzarà el vostre fill/a el curs 

vinent. Feu clic a “alta nova reserva”.   
 
5. S'obrirà el llistat de llibres i material del curs triat, podreu escollir allò que necessiteu (fent clic a sobre 

de la descripció veureu la foto). Un cop feta la tria, assegureu-vos que és correcta (podeu modificar la 
reserva abans de fer la confirmació). Finalment cliqueu  “acceptar”.  

 
6. Un cop fet l’encàrrec, rebreu un correu amb el detall de la vostra comanda on hi constarà la forma de 

pagament: 
 

a. Mitjançant  transferència bancària al BANC DE SABADELL, número de compte ES43 0081 1566 
63 0001113116.  

b. Quan feu el pagament, especifiqueu el número de reserva. 
c. Cal fer el pagament abans del 12 de juliol (data límit). Altrament, la comanda quedarà 

anul·lada.* 
 

7. En cas que vulgueu consultar dades o fer una nova reserva, aneu a “usuari ja registrat”.  
 

*A partir del 12 de juliol ja no podreu fer pagament ni per finestreta ni per caixer. En cas que el feu per 
transferència, l’import us serà retornat (tingueu en compte que les transferències fora de termini tarden 
un mes a ser retornades i el banc cobra una comissió). 

 
 
OBSERVACIONS 
 

 En cas que vulgueu adquirir tots els llibres nous, podeu fer-ho. Aquest aplicatiu estarà obert del 12 de 
juny al 12 de juliol. 

 Si s’ha realitzat la compra a través de la nostra plataforma, els vostres fills trobaran els llibres i material 
adquirit a l’aula el primer dia de classe. 

 Del dia 6 al 22 de setembre hi haurà un 2n període de compra en línia NOMÉS per als alumnes que 
hagin realitzat exàmens extraordinaris de l’1 al 5 de setembre.  

 Qualsevol incidència durant l’entrega de llibres haurà de ser comunicada als tutors el primer dia de 
classe. 

 Podeu imprimir la vostra factura directament en la pestanya “factures”. 

 Per qualsevol dubte o incidència a l’hora de fer la comanda, contacteu amb Llibres Text, SL:  
incidencia@llibrestext.com/ 902 820 727 
 

 
TINGUEU A MÀ EL NÚMERO DE CENTRE I EL NÚMERO DE RESERVA 

 

 
 

 

 

 Per als alumnes de l’AMPA, les lectures obligatòries de 4t d’ESO seran gratuïtes. 

 

 

 

http://www.llibrestext.com/
mailto:incidencia@llibrestext.com/


 

 

 

 Els llibres que han de comprar els alumnes de 4t d’ESO són: 

 

LLISTAT DE LLIBRES INSTITUT ERMESSENDA DE GIRONA CURS 2017-2018 4t ESO 

ISBN TÍTOLS PREU 

 
QUOTA AMPA 0,00 € 

 
LLIBRES DE TEXT 

 9788491302643 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 4 ESO. SERIE LIBRO ABIERTO.  
 9788490470282 LLENGUA CATALANA I LITERATURA 4 ESO. SÈRIE COMUNICA. ED SANTILLANA??? 
 9788490470268 MATEMÀTIQUES 4 ESO. SÈRIE RESOL. ED. SANTILLANA 
 

 
LLIBRES DE TEXT MATÈRIES OPTATIVES 

 9788490470336 BIOLOGIA I GEOLOGIA. SÈRIE OBSERVA. ED. SANTILLANA 
 9788490470404 FÍSICA I QUÍMICA. SÈRIE INVESTIGA. ED. SANTILLANA 
 9788490470350 CIÈNCIES APLICADES. SÈRIE INVESTIGA. ED. SANTILLANA 
 9788490470343 TECNOLOGIA 4ESO. SÈRIE CONSTRUEIX. ED. SANTILLANA 
 9788490470312 TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ. CONSTRUEIX. ED. SANTILLANA 
 9788490470435 FILOSOFIA 4ESO. SÈRIE REFLEXIONA. ED SANTILLANA 
 9788490470442 LLATÍ. SÈRIE INTÈRPRETS. ED. SANTILLANA  
 9788490490891 PARACHUTE 2, LIVRE DE L'ÉLÈVE. ED. SANTILLANA (només alumnes optativa Francès) 
 --------------- DOSSIER LLENGUA ANGLESA 
 

 
AGENDA PERSONALITZADA 

 

 
FOLRES (és obligatori folrar els llibres si es vol fer intercanvi el curs següent) 

 

 
LECTURES (gratuïtes per a alumnat de l’AMPA de 4t d'ESO) 

 9788448934927 FRANKENSTEIN, MARY W. SHELLEY, ED. BARCANOVA 
 978843169223 LA RATERA, AGATHA CHRISTIE, ED. VICENS VIVES 
 ---------------- DOSSIER DE POESIA (MOODLE). Es pot portar imprès de casa o comprar el dossier al centre. 
 978846821106 RELATO DE UN NÁUFRAGO, GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ, ED. VICENS VIVES  
 9788431689735 RIMAS Y LEYENDAS, GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER, ED. VICENS VIVES 
 ---------------- DOSSIER DE POESÍA (MOODLE). Es pot portar imprès de casa o comprar el dossier al centre. 
 9789963487714 ALL ABOUT SOUTH AFRICA, PHILIPPA TRACY, BURLINGTON BOOKS 
 9789963485567 DR. JEKYLL AND MR. HYDE, ROBER LOUIS STEVENSON, BURLINGTON BOOKS 
 

 
MATERIAL 

 

 
9 LLIBRETES QUADRÍCULA TRADICIONAL 

 

 
TOTAL 

  

 

 


