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Llistes llibres curs 2022-23
Enviada per ebarbos2 el 01/Jul/2022 - 12:45

Benvolgudes famílies,
Ja teniu disponibles les llistes de llibres del proper curs 2022-23 per si voleu avançar la compra dels mateixos
aquest estiu. Intentarem mantenir la informació actualitzada per si hi ha algun canvi de darrera hora en alguna
assignatura o curs.
Us recomanem que no poseu el nom als llibres ni els folreu fins que comenci el curs. Davant qualsevol dubte,
pregunteu al centre que estarà obert tot el juliol.

Observacions:

Els llibres de text de FRANCÈS a 3r ESO, 4t ESO i 1r de BAT només s'han d'adquirir si l'alumne/a
cursa aquesta assignatura optativa anual.

Si l'alumne/a de 4tESO va al grup Laboràlia no ha de comprar els llibres de text d'anglès ja que haurà
d'adquirir un dossier al centre.
Llibres corresponents a les optatives de 1r i de 2n de Batxillerat: l'alumnat ha d'esperar a comprar
aquests llibres (Geologia, Literatura universal, Economia, funcionament de l'empresa, Grec, Tecnologia
industrial, Literatura Catalana, Dibuix tècnic, Història de l'art) fins que rebin la confirmació que poden cursar
aquestes assignatures. Aquesta informació sortirà publicada a la pàgina web de l'institut durant la primera
quinzena de juliol.

Aprofitem per recordar que l'alumnat que ha participat en el Projecte EQUIPA'T haurà de tornar els llibres
a la biblioteca abans del divendres 7 de juliol.
I també que el retorn dels llibres d'IDDINK o ECOBOOKS del curs actual es realitza el dia 7 de juliol de
9:30 a 14:00 h i de 15:00 a 17:30 h a la biblioteca.
Podeu fer la comanda de llibres que necessiteu a qualsevol llibreria amb la llista corresponent o bé fent la
comanda online a IDDINK fent servir el codi de comanda del nostre institut (450VG2).
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