
 
 
 

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 Primària 

   Lot Tipus Referència Article PVP 

1r Primària ME-Material Escolar E2840284.46 1 Paquet fulls pauta simple DIN-A4 (Només disponible per compres a la botiga virtual) 3,00 

 
ME-Material Escolar E2840281.72 1 Paquet fulls quadres 6x6 DIN-A4 (Només disponible per compres a la botiga virtual) 3,00 

 
T-Llibres de text 9788411390132 PROJECTE INNOVAMAT 1r PRIMÀRIA  + APPINN 47,67 

 
MDP-Material didàctic propi            E28DLCAT Dossier llengua Catalana 10,00 

 
MDP-Material didàctic propi            E28DLCAST Dossier llengua Castellana 10,00 

 
MDP-Material didàctic propi            E28DLA Dossier llengua Anglesa 10,00 

  MDP-Material didàctic propi            E28DIA Dossier Itineraris d’Aprenentatge 10,00 

  MDP-Material didàctic propi            E28DCRMAK Dossier Cultura Religiosa, Música i Arts & Krafts  10,00 

  MDP-Material didàctic propi            E28DCPD Dossier de Creixement i Desenvolupament Personal (Actituds i Habilitats) 10,00 

Total general       113,67 

 

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

