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Benvolgudes famílies de 4t d’ESO,  

Els llibres digitals que cal adquirir per al proper curs 19/20 són:  

● Llicències digitals de l’editorial Santillana de les matèries següents:  

 

- Matemàtiques  

- Geografia i Història  

- Llengua Catalana i Literatura  

- Lengua Castellana y Literatura  

- Tecnologia (Matèria optativa, comprar només si es cursa la matèria) 

- Francès (Matèria optativa, comprar només si es cursa la matèria) 

 

La compra de les llicències digitals es realitzarà a través de la pàgina web de Santillana 

(http://www.santillanabotigaonline.cat/). Per tal de realitzar la compra haureu de posar en el 

filtre la paraula “Vallbona” i escollir el paquet corresponent a 4t d’ESO (incloent o no la 

Tecnologia en funció de si s’ha escollit aquesta matèria). Quan aneu a la cistella haureu 

d’introduir el codi següent per tal que s’apliqui el descompte: 

Paquet 4t d’ESO amb Tecnologia: vallbona4ESO 

Paquet 4t d’ESO sense Tecnologia: 4ESOvallbona 

En cas que facin les matèries de Biologia i Geologia i/o Física i Química, caldrà adquirir també: 

● Llicències digitals de l’editorial Cruïlla de les matèries següents:  

 

- Física i Química (Matèria optativa, només comprar si es cursa la matèria) 

- Biologia i Geologia (Matèria optativa, només comprar si es cursa la matèria) 

 

La compra de les llicències digitals es realitzarà a través de la pàgina web de Cruïlla 

(http://construim.cruilla.cat/tienda). És important introduir el següent codi promocional abans de 

tramitar la compra, per tal que s’apliqui el descompte pertinent: CR19-193226-4ESO 
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Finalment caldrà comprar els següents llibres en paper: 

 Llibre en paper d’anglès “Think Ahead 4 Student's Book” (Ed. Burlington)  

ISBN- 978-9925-30-093-8 

 

 Club Parachute cahier d’exercices de francés 4t d’ESO (Ed.Santillana) (Optativa) 

ISBN- 9788490492154 

 

 

La venda d’aquests llibres la realitzarà l’AMPA mitjançant l’aplicatiu TPV escola. Es podran 

adquirir a partir de l’1/09/2019.  

Podeu trobar els manuals d’instruccions de les botigues online de Santillana i Cruïlla a la nostra 

pàgina web.  Atentament, 

 

 

La direcció i l’AMPA  


