
 
 
 

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 6é Primària 

   Lot Tipus Referència Article PVP 

6é Primària T-Llibres de text              9780194503815 ROOFTOPS 6 Class Book 25,79 

  T-Llibres de text              9780194503822 ROOFTOPS 6 Activity Book 22,21 

  T-Llibres de text              9788413155609 LLENGUA + SERIE PRACTICA 6è PRIMÀRIA 38,49 

  T-Llibres de text              9788413155791 MATEMATIQUES + MATEMATIQUES PER PENSAR 6è PRIMÀRIA 39,02 

  T-Llibres de text              9788466138192 LENGUA CASTELLANA 6è PRIMÀRIA 42,18 

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

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

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

Total general     197,69 

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

 

     Curs 5é Primària 

  

PVP 

Lot Tipus Referència Article Tarifa 

5é Primària ME-Material Escolar E2861.64 Paquet fulls quadres DIN-A4 4x4 (Només disponible per compres a la botiga virtual) 2,75 

  ME-Material Escolar E288246627 Paquet fulls quadres DIN-A5 (Només disponible per compres a la botiga virtual) 1,40 

  ME-Material Escolar E280949362.59 Llibreta pentagrames DIN-A5 (Només disponible per compres a la botiga virtual) 2,00 

Total general     6,15 

 

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

