LLIBRES DE TEXT I LLICÈNCIES DIGITALS, CURS 2018-19, 4t d’ESO

Reutilització
Llibres de text en suport paper: Català, Castellà, Anglès (llibre de text)
Llibres de lectura: cada trimestre els alumnes llegeixen un llibre en català, un en anglès i
un en castellà (9 llibres per alumne)
La quota de reutilització és anual i es paga amb el rebut d’octubre. El curs 2017-18 el cost
ha estat de 50€. La previsió per al curs 2018-19 és la mateixa, pendent d’aprovació dels
pressupostos per part del Consell Escolar. Els llibres de reutilització es reparteixen a principi
de curs i s’han de retornar en bon estat al final. Les lectures es reparteixen i recullen
trimestralment.
Llibres que cal comprar (botiga online):
Workbook (suport paper):quadern d’exercicis d’anglès en suport paper, no es pot
reutilitzar. Es pot comprar a la botiga on-line que teniu a la plataforma digital de l’escola
entrant amb el vostre usuari o bé podeu comprar-lo a qualsevol altre establiment.
Llicències digitals: Matemàtiques, Biologia (només si fan aquesta optativa)
Fins el curs passat es pagaven amb un sol rebut el mes d’octubre i l’escola gestionava
directament totes les compres. Aquest any hem canviat el sistema de compra. Les
famílies compren les llicències directament a l’empresa “Llibres text”, que gestiona tots
els llibres de text de les escoles Vedruna. La llicència digital va associada a la plataforma
de l’escola. És per això que quan cliqueu el llistat de llibres del curs, les llicències són de
compra obligatòria. No es poden gestionar a través d’altres empreses. El dia 29 de juny,
amb les notes, els alumnes sabran quines optatives faran el curs que ve. Si tenen
matèries pendents per setembre, la plataforma de compra de llicències tornarà a
funcionar a partir del dia 3 de setembre.
Cal seguir les indicacions que heu rebut per correu electrònic

