
VENDA DE LLIBRES DE TEXT CURS 2020-2021 

 

 

Benvolgudes famílies, 

Des de l’AFA estem organitzant la VENDA DE LLIBRES DE TEXT per al proper curs. La Direcció de 

l’escola ens ha facilitat el llistat dels llibres que s’utilitzaran el proper curs. En aquesta circular 

trobareu el llistat de llibres que necessitarà el curs que farà el/la vostre/a fill/a; a la taula adjunta 

hi figuren el curs, el títol del llibre i dos columnes diferents amb els preus. 

Des de l’AFA s’ha decidit oferir el servei de venda de llibres a totes les famílies de l’escola aplicant 

un descompte sobre el PVP (preu de venta al públic) d’un 20% per a les famílies SÒCIES de l‛AFA. 

Caldrà que presenteu el vostre carnet de soci. 

Aquests dies també es podrà realitzar el pagament de la Quota de Soci de l’AFA per el proper 

curs 2020-2021 que te un cost de 30€ per família. 

L’horari de venta de llibres serà el següent: 

DIA DE VENDA Horari MATÍ Horari TARDA 

Divendres 4 de Setembre -------------- De 16:30 a 19:30 

Dissabte 5 de Setembre De 10:00 a 14:00 ------------------- 

AQUESTA DATES QUEDEN PENDENTS DE CONFIRMAR A CAUSA DE LA SITUACIÓ QUE ESTEM 

VIVINT (COVID’19), SERAN CONFIRMADES AMB ANTELACIÓ 

El pagament dels llibres, quota de soci i programa sorell (de 3er a 6e), es por realitzar en 

metàl·lic el dia de la venda o a la compte indicada a continuació, fent esment del Nom, Cognoms 

i curs de l’alumne (cal portat justificant de pagament per poder recollir els llibres). 

Nº: ES26 0073 0100 5605 0527 5415 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1r 

Àrea - Títol Editorial ISBN PVP PREU SOCIS 

Llengua Catalana i Literatura 

XAT 1 
Vicens Vives 9788468220802 36,85 29,48 

Matemàtiques. 

Matemàtiques 1. Trimestralitzat 
Vicens Vives 9788468215341 36,85 29,48 

Llengua estrangera (Anglès). 

TIGER 1. Pupil’s Book 
Macmillan 9781380014603 30,20 24,16 

  TOTAL: 103,90 83,12 

 


