COM CADA ANY… RECORDEU!!! SI NO VOLEU PREDRE TEMPS I ENERGIA…







Podreu adquirir els llibres i la roba esportiva a la botiga virtual d'ESCOLA PIA des del dimarts, dia 07/07/2020, fins el dilluns, dia 31/08/2020.
Per tal d'accedir a la botiga virtual de llibres haureu d’anar a l’apartat “Espai Famílies” de la nostra web i clickar a la icona “BOTIGA VIRTUAL LLIBRES”.
Enguany, amb motiu de la pandèmia i a diferencia d’altres anys, la venda de roba esportiva es farà íntegrament a través de la botiga virtual I NO S’ADMETRAN DEVOLUCIONS. Per
tal d'accedir a la botiga virtual de roba haureu d’anar a l’apartat “Espai Famílies” de la nostra web i clickar a la icona “BOTIGA VIRTUAL ROBA”. Us recomanem que, a l’hora
d’adquirir la roba esportiva pel curs 2020/2021 us guieu per la talla que gasta ara mateix el/la vostre/a fill/a. També podeu consultar les mides de cada peça al detall que hem inclòs a
cada article.
Pel que fa a la venda presencial llibres, les dates de venda seran el 8 i el 9 de setembre de 2020 de 09:00 a 13:30 hores i de 15:00 a 17:30 hores.
La data màxima per retornar llibres i/o materials escolars adquirits a l'Escola serà el dia 20/09/2020, sense excepció. Passada aquesta data, no s’admetran devolucions.

Curs

2n ESO
Lot

2n ESO

Tipus
A-Material audiovisual
Total A-Material audiovisual
M-Material escolar
Total M-Material escolar
T-Llibres de text
Total T-Llibres de text

Total 2n ESO
Total general



Tipus
9780194651899
9780194666336

Article
MOSAIC 2 SB WEB BOOK
MOSAIC 2 WB WEB BOOK

E2841831.70-4
E2841833.80-4

PACK 4 LLIBRETA FOLI ESPIRAL
PACK 4 LLIBRETA QUARTILLA ESPIRAL

9788466140607
9788466128872

2N ESO LENGUA CASTELLANA Y LITERAURA CONSTRUÏM 16
LLENGUA CATALANA 2 ESO (CONNECTA 2.0)

PVP
Tarifa
18,00
17,00
35,00
13,00
8,40
21,40
39,90
36,10
76,00
132,40
132,40

NOTA: NOTA PELS ALUMNES DE 1ESO i 2ESO. El llibre “MATEMÀTIQUES 1R ESO. LLIBRE DE CONEIXEMENTS” amb ISBN 9788448936150 restarà a disposició dels alumnes
com a material de socialització. En el cas que, un alumne, deteriori de qualsevol manera algun dels llibres d'ús comú haurà d'abonar la quantitat de 25,50 euros.

