
 
 
 

INFORMACIO VENDA DE LLIBRES 
CURS 2020-2021  

 
Un any més, us proposem la compra dels llibres i del material pel curs vinent des de l’escola. Aquesta 
gestió, que ens permet obtenir uns preus raonables, fa que us puguem traslladar el benefici d’un 
descompte (7% als socis de l’AMPA) en la compra i que el marge obtingut es reverteixi directament 
en millores pels vostres fills i filles, ja que ens permet d’afrontar inversions i projectes que, d’una 
altra manera, serien més difícils d’executar.  
 
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 còmode i àgil per a totes les famílies. 
 
A continuació, us expliquem el procediment: 
 

 Liquidar l’import de la reserva directament a la web o per transferència, de manera que en 
la data fixada (26 de juliol) ja quedin totalment definides les comandes. 

 Prepararem els lots (ja tancats) a l’Escola. 

 Els llibres es lliuraran a principi de curs. 
 

OPERATIVA DE LA VENDA DE LLIBRES 2020-2021 

COMPRA I PAGAMENT EXCLUSIVAMENT PER INTERNET (del 26 de juny al 24 de juliol): 

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

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

www.elcimvilanova.cat/venda-de-llibres/, o bé a www.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 a través de 
l’aplicació segura Redsys.  

-Pagament per transferència tindreu fins el 22 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. 

 
 
 
 

http://www.elcimvilanova.cat/venda-de-llibres/
http://www.jnadal.cat/


 
 
 

LLISTA DE LLIBRES PER 3r PRIMÀRIA 2020-2021 
 
La llista de llibres, material i altres elements que podreu comprar per internet és la que segueix: 
 

ISBN-2020-21 EDITORIAL TÍTOL F/D 
Descompte 

AMPA 

978 842464268 6 LA GALERA DC 10 - EL PEQUEÑO DRAGÓN COCO Y LOS INDIOS F 7% 

978 842614098 2 JOVENTUT EN TIM RESOL UN CAS F 7% 

978 843168317 7 V.VIVES ATLES JÚNIOR DE CATALUNYA I EL MÓN F 7% 

978 844122244 1 TEXT Q.ORTOGRUP_3 GROC F 7% 

978 844892542 0 BARCANOVA MUNDO ORTOGRÁFICO 3 F 7% 

978 849036109 2 CAMBRIDGE 
GUESS WHAT! LEVEL 3 PUPIL`S BOOK SPANISH 
EDITION 

F 7% 

978 849036988 3 CAMBRIDGE 
GUESS WHAT! LEVEL 3 ACTIVITY BOOK WITH HOME 
BOOKLET AND ONLINE INTERACTIVE ACTIVITIES 
SPANISH EDITIO 

F 7% 

978 849191046 6 ABM MÚSICA EN  COLORS 3 F 7% 

REF1 ESCOLA AGENDA CICLE MITJÀ-SUPERIOR F   

REF3 ESCOLA 
LLIBRETA ESPIRAL MICROPERFORAT 160 FULLS TAPA 
EXTRADURA A4 QUADRICULA 5x5 70G  

F   

REF4 ESCOLA CARPETA GOMES FOLI 3 SOLAPES REFORÇADA BLAU F   

REF5 ESCOLA 
PAQUET 100 FUNDES PLASTIC MULTITALADRO DIN-
A4 80 MICRES ("PORTAFOLIS") 

F   

REF6 ESCOLA 
CONJUNT DE DIBUIX (ESCAIRE, CARTABO, REGLE 
30CM TRANSPARENTS) 

F   

 
 
F- Llibre físic (paper) 

 
 
 


