
 
 
 

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

 Podreu adquirir els llibres i la roba esportiva a la botiga virtual d'ESCOLA PIA  des del dilluns, dia 04/07/2022, fins el dimecres, dia 31/08/2022.  

 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”. 

 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”.  

 Pel que fa a la venda presencial llibres, les dates de venda seran el 12 de juliol de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:30 hores i el 13 de juliol de 09:00 a 13:00 hores. 

 Enguany, pel que fa a la venda presencial, els materials adquirits NO s’entregaran en el mateix moment  sinó durant la setmana del 5 al 9 de setembre juntament amb els materials 
adquirits a través de la botiga on-line. 

 La data màxima per retornar els llibres i/o materials escolars adquirits a l'Escola serà el dia 20/09/2022, sense excepció. Més enllà d’aquesta data no s’admetran devolucions. 

 

Curs 1r ESO          

   Lot Tipus Referència Article PVP 

1r ESO T-Llibres de text              9788466138444 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1r ESO 45,32 

  T-Llibres de text              9788466142342 LLENGUA I LITERATURA CLAU 1r ESO  45,32 

 A-Material audiovisual         9788448627386 TECNOLOGIA 1 ESO 18,95 

  ME-Material Escolar E2841831.70-4  PACK 4 LLIBRETES FOLI ESPIRAL 100 F TAPA VERMELLA 14,00 

  ME-Material Escolar E2841833.80-4 PACK 4 LLIBRETES QUARTILLA ESPIRAL 100 F TAPA VERMELLA 10,00 

  A-Material audiovisual         9780194999304 Mosaic 1 Digital Student's Book 2020 20,50 

  A-Material audiovisual         9780194999311 Mosaic 1 Digital Workbook 2020 19,50 

Total general     173,59 

 

RECORDATORI IMPORTANT!!!  

En el marc del Projecte 1×1, tant els alumnes que passen de 6è de primària a 1r d’ESO com els alumnes nous procedents d’altres escoles, hauran d’adquirir l’ordinador 

portàtil estipulat per la nostra escola. Per a més informació sobre el procediment de compra us convidem a visitar l’enllaç https://luzcasanova.escolapia.cat/projecte-1x1/ a 

on hi trobareu tota la informació necessària (terminis d’adquisició, preu, condicions de finançament, etc.) 
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