Palma, 5 de setembre de 2012
Benvolgudes famílies,
Avui comença la venda de llibres al centre i per diverses causes s'han produït
canvis en alguns cursos. Us informam de tots perquè pogueu tenir en compte
aquells que us afecten.
EDUCACIÓ INFANTIL:
Els llibres de biblioteca d'aula els donaran les mestres la primera setmana de
curs i us els facturaran juntament amb la primera facturació del curs escolar.
Aquells que no estiguin interessats a adquirir el material a l'escola ho heu de
comunicar a la tutora del vostre fill el primer dia d'escola.
PRIMÀRIA:
Com altres vegades ha passat, ens han enviat exemplars amb un ISBN diferent
per a algunes àrees de 3r i 4t de primària, fet que ha estat motivat per la
revisió i posterior reedició que ha realitzat l'editorial.
Aquests són els llibres que tendran els alumnes de 3r EP:
Llengua catalana: Projecte Brisa Ed. Teide ISBN 9788430780600 i el quadern
d'activitats ISBN 9788430780617
Coneixement del medi: Projecte Brisa Ed. Teide ISBN 9788430780723 llibre i
quaderns ISBN 9788430780730
Matemàtiques: Ed. Anaya ISBN 9788467820461
Llibres per a 4t EP:
Llengua catalana: Projecte Brisa Ed. Teide ISBN 9788430780624 i el quadern
d'activitats ISBN 9788430780631
Coneixement del medi: Projecte Brisa Ed.Teide llibre ISBN 9788430780747 i
quadern ISBN 9788430780754
Matemàtiques: Ed. Anaya 9788467820539
A la circular que us enviàrem en el mes de juny per a 5è EP hi ha una errada
en relació al llibre d'anglès. Els alumnes de 5è han de fer servir el llibres:
FOOTPRINTS 4. Ed. MacMillan
Pupil's Book ISBN 978-0-2300-1220-2
Activity Book ISBN 978-0-2307-3374-9
Aquests encara no han arribat a l'escola però en tenir-los al centre es farà
arribar a aquells alumnes que hagin fet la reserva amb la Distribuïdora Rotger

SECUNDÀRIA:
No han arribat a l'escola els llibres de català i castellà de 3r d'ESO. En tenirlos al centre es farà arribar a aquells alumnes que hagin fet la reserva amb la
Distribuïdora Rotger
Disculpau les molèsties que aquests fets us hagin ocasionat. Per qualsevol
aclariment posau-vos en contacte amb secretaria.
Ben cordialment,
Joan Core
gerent

