
 
 
 

INFORMACIÓ VENDA DE LLIBRES 
CURS 2021-2022  

 
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 (18 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 2021-2022 

COMPRA I PAGAMENT EXCLUSIVAMENT PER INTERNET (del 28 de juny al 18 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 20 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 4t ESO 2021-2022 
 
La llista de llibres, material i altres elements que podreu comprar per internet és la que segueix: 
 

ISBN 2021-22 EDITORIAL TÍTOL F/D 
Descompte  

AMPA 

9788447943432 BAULA 
Llengua catalana i literatura 4 ESO (llicència digital 
inclosa) 

F/D 7% 

978 849047029 9 
GRUP 

PROMOTOR 
Lengua castellana y literatura 4ESO. Comenta. Saber 
hacer Ed.2016 

F/D 7% 

DIGITAL SANTILLANA Matemàtiques 4 ESO (sèrie Resol) – llicència digital D   

DIGITAL SANTILLANA 
Biologia i Geologia 4 ESO (Llibrenet) – llicència digital 
(OPTATIVA) 

D   

REF2 ESCOLA Bloc dibuix espiral A5 148x210mm 100 fulls 90gr F   

REF1 ESCOLA Agenda ESO F   

 
ATENCIÓ:  

- El llibre digital de Biogeo només el necessitaran els alumnes que facin aquesta assignatura 
opcional 

- El Bloc de Dibuix només el necessitaran els alumnes que facin la matèria d’Expressió Artística. 
 
 
Aquest any celebrem el 25è Aniversari de l'Escola El Cim, i per comprar els llibres i el material a 
l'escola us regalarem la bossa de roba commemorativa que hem dissenyat per l'ocasió. 
 
Observacions: 
F- Llibre físic (paper) 
D- Digital (s’han de comprar exclusivament a través de la plataforma de l’escola) 

 
 
 

https://www.elcimvilanova.cat/25e-aniversari/

