
 
 
 

INFORMACIO VENDA DE LLIBRES 
CURS 2018-2019 / 1r PRIMÀRIA 

 
La venda de llibres des de l’escola permet obtenir uns preus raonables que fa que us puguem 
traslladar el benefici d’un descompte (7% als socis de l’AMPA) en la compra i que l’escola obtingui 
un marge que també reverteix, directament, sobre l’educació dels vostres fills, ja que ens permet 
d’afrontar inversions i projectes que, altrament, serien d’impossible execució.  
 
Després de l’experiència d’anys anteriors, seguim amb la venda de llibres mitjançant la web de 
l’escola, ja que considerem que és un procediment més còmode i àgil per a totes les famílies. 
 
A continuació, us expliquem el procediment: 
 

• Liquidareu l’import de la reserva directament a la web o per transferència, de manera que 
en la data fixada (20 de juliol) ja quedin totalment definides les comandes 

• Farem els lots (ja tancats) a l’Escola 

• Us els donaran els mateixos tutors en la reunió de pares de la classe 
 

OPERATIVA DE LA VENDA DE LLIBRES 2018-2019 

COMPRA I PAGAMENT EXCLUSIVAMENT PER INTERNET (del 2 al 20 de juliol): 

Per tal de facilitar la compra,  aquesta es realitzarà exclusivament via internet, es pot fer des de 
qualsevol dispositiu, ordinador, tablet o mòbil. 

Per realitzar la “Reserva de llibres”, ho podeu fer accedint a la web de l’escola 

www.elcimvilanova.cat, o bé awww.jnadal.cat,  entrant amb el CODI 239 

A partir d’aquí, el programa us guiarà per la compra. Caldrà que introduïu clarament totes les 
dades (noms i cognoms de l’alumne, mail i telèfon de contacte...).  

Se us oferiran 2 modalitats de pagament:  

-Pagament on-line→ liquidareu amb targeta de crèdit al moment de fer la reserva.  

-Pagament per transferència→ tindreu fins el 24 de juliol per fer la transferència.  

 

Si alguna família té dificultats per a realitzar la comanda per internet (compra i pagament), no 
dubteu en concertar entrevista amb nosaltres, al telèfon 93-893.02.80, per tal de poder fer 
efectiva la compra. 

RECOLLIDA DE MATERIAL I LLIBRES 

L’entrega dels llibres i materials comprats es farà a les aules dels vostres fills el dia de la reunió 
d’inici de curs. Un cop finalitzada la reunió, se us entregaran els lots amb els llibres i material 
per a que podeu revisar-ho i estigui a la vostra disposició abans de l’inici de les classes. 

http://www.elcimvilanova.cat/
http://www.jnadal.cat/


 
 
 
 

LLISTA DE LLIBRES PER 1r PRIMÀRIA 2018-2019 
 
La llista de llibres que podreu comprar per internet és la que segueix: 
 

EDITORIAL ISBN NOM 
Descompt

e 
AMPA 

TEXT - LA GALERA 9788441221338 LECTOGRUP TARONJA Quadern d'eficàcia lectora 7% 

V.VIVES 9788468220789 
LLENGUA 1. CATALUNYA. LLIBRE DE LECTURA. 
(AULA ACTIVA) 

7% 

BARCANOVA 9788448927042 MÓN CAL·LIGRÀFIC 1 7% 

BARCANOVA 9788448927059 MÓN CAL·LIGRÀFIC 2 7% 

TEXT - LA GALERA 9788441231702 TOT TALLERS 1 – ÀMBIT MATEMÀTIC 7% 

CAMBRIDGE 9788490361900 GUESS WHAT! ActivityBook 1 7% 

V.VIVES 9788431691851 LECTURAS  1 – CICLE INICIAL 7% 

ABADIA DE MONTSERRAT 9788498839708 MÚSICA EN COLORS 1 7% 

 
 
La llista de material i altres elements que també podreu comprar són:  
 

MATERIAL 
CARPETA FOLI VERTICAL (2 ANELLES 40 MM)VERDA 1 

CARPETA FOLI VERTICAL (2 ANELLES 40 MM)BLAVA 1 

 DESCOBRIM VILANOVA 1r PRIMÀRIA 1 

 AGENDA DE L’ESCOLA 1r – 2n primària 1 

 


