
INFORMACIÓ VENDA DE LLIBRES
CURS 2022-2023

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 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 (17 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

COMPRA I PAGAMENT EXCLUSIVAMENT PER INTERNET (del 28 de juny al 17 de juliol):

Per tal de facilitar la compra, aquesta es realitzarà exclusivament via internet, es pot fer des de
qualsevol dispositiu, ordinador, tauleta 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 venda de llibres ,  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/
https://pedidos.llibrestext.com/pedidos


LLISTA DE LLIBRES PER 3r PRIMÀRIA 2022-2023

La llista de llibres, material i altres elements que podreu comprar per internet és la que segueix:

ISBN EDITORIAL TÍTOL F/D
Descompte

AMPA

9788413221212 CAMBRIDGE
Guess What!Special edition for Spain Updated Level
3 ActivityBook with Digital

F 7%

9788424642686 LA GALERA El pequeño dragón Coco y los indios F 5%

9788426140982 JUVENTUD En Tim resol un cas. - El club dels cinc, 03 F 5%

9788431683177 VICENS VIVES Atles Junior Geogràfic de Catalunya i el Mon.- F 5%

9788448957339 BARCANOVA Més Món ortogràfic 3 Ed.2022 F 7%

9788448957391 BARCANOVA Más Mundo ortográfico 3 Ed.2022 F 7%

9788484127864 SALVATELLA Matejocs 7 F 5%

9788484127871 SALVATELLA Matejocs 8 F 5%

9788484127888 SALVATELLA Matejocs 9 F 5%

Q014FL ESCOLA
Flauta Alemanya Yamaha YRS-20 amb escombreta i
funda

F

Q400004A2 ESCOLA Agenda Cicle Mitjà - Superior F

MATERIAL ESCOLA
Carpeta de 12 separadors (tipus acordió i tapes de
plàstic).

F

MATERIAL ESCOLA Carpeta foli vertical (2 anelles40mm) Blau F

MATERIAL ESCOLA
Conjunt de dibuix (Escaire, cartabó, regle 30cm
transparent)

F

MATERIAL ESCOLA
Llibreta espiral microperforat 160 fulls tapa
extradura, quadrícula 5x5

F

Observacions:
F- Llibre físic (paper)
D- Digital (s’han de comprar exclusivament a través de la plataforma de l’escola)


