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Benvolgudes famílies,  

Com ja hem anat informant, us comuniquem que aquest any continuem amb  la socialització 

de llibres de text (us n’ adjuntem el projecte). 

Per a 1r Batxillerat Científic i Tecnològic  es socialicen  8 llibres: 

- Biologia, Física, Lengua Castellana, Química, Dibuix Tècnic, Ciències  per al món contemporani, 

Ciències de la terra i medi ambient i Filosofia 

Per participar en el projecte heu d'ingressar 180€ (80€ quota anual + 100€ dipòsit retornable) 

en el núm. de compte ES37 2100 0824 8602 0070 3466  indicant-hi el nom complet i curs  de 

l'alumne abans del 20 de Juliol.  

Llibres que no es socialitzen: L'Ampa ofereix aquests llibres amb descomptes de les editorials. 

Llibres No Socialitzats de 1r Batxillerat Científic i Tecnològic   

NOM MATÈRIA EDITORIAL NOM DEL LLIBRE ISBN PREU  

Llengua Catalana Teide  Trama ( literatura ) 978-84-307-5395-6 37,00 € 

Matemàtiques McGraw-Hill Matemàtiques 1  978-84-481-9604-2 30,00 € 

Llengua Anglesa 
Oxford UP 

Reach up 1 Student’s book 

 9780194605076 27,00 € 

Oxford UP 

Reach up 1 Workbook 

 9780194605083 16,00 € 

  Total Import: 110,00 € 

 

Per poder reservar aquest lot, cal que feu  dues coses: 

1. Ompliu el formulari del web: http://bit.ly/llib_desc  

2. Pagueu una bestreta del 50% abans del 20 de Juliol indicant-hi el nom de l’alumne i curs al: 

Núm. de compte: ES37 2100 0824 8602 0070 3466 

 L’import restant del 50% l’haureu d’ingressar de la mateixa manera abans de l ‘1 de setembre. 

(Si ho preferiu, podeu fer un sol pagament de la totalitat, però abans del 10 de Juliol). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Per a la recollida dels llibres  (socialitzats o amb descompte): 

Cal que recolliu els lots amb el comprovant dels pagaments el  6 de Setembre de 17.00h a 

19.00h a l’Institut. 

Per a qualsevol aclariment o pregunta, no dubteu de posar-vos en contacte amb nosaltres a 

través del nostre correu (llibresinstitutcarrasco@gmail.com). 


