
 
 
 

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 6e Primària     
  

PVP 

Lot Tipus Tipus Article Tarifa 

6é Primària                                        T-Llibres de text              9788466138192   6È EP LENGUA CASTELLANA. CONSTRUÏM-15                                                                38,10 

    9780194503815   ROOFTOPS 6 CLASS BOOK                                                                                25,77 

    9780194503822   ROOFTOPS ACTIVITY BOOK                                                                               22,21 

    9788447936984   QUADERN MATEMÀTIQUES. DIMENSIONS I COMPETÈNCIES 6                                                    25,15 

    9788491307679   6È. PRIMÀRIA - LLENGUA+ SERIE PRACTICA TASQUES                                                       37,12 

  Total T-Llibres de text                  148,35 

Total 6é Primària                                            148,35 

Total general       148,35 

 

 Els alumnes de 6è PRIMÀRIA procedents d’altres centres hauran d’adquirir també el següent material: 

     Curs 6è Primària     
  

PVP 

Lot Tipus Tipus Article Tarifa 

6è Primària                                        M-Material escolar             E28781965612    PACK 6 CARPETES TRANSPARENT                                                                          60,00 

  Total M-Material escolar                 60,00 

Total 1r Primària                                            60,00 

Total general       60,00 

 

https://gestio.escolapia.cat/breLlibres/bre001a_categories.aspx?xcodienllac=breLLRb28yuiEPLC
https://gestio.escolapia.cat/bre/bre001a_categories.aspx?xcodienllac=breRb28yuiEPLC

