LLIBRES CURS: 2019 - 2020

NIVELL: 1r CFGM APSD
Torn Tarda

En/Na:....................................................................................................................................................................................................
Llibres de text
Marqueu amb una creu els llibres de text que voleu reservar

- Atenció i suport psicosocial. Ed Altamar. ISBN 978- 84-15309-63-5 (només en suport
paper; no llibre media)
- Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència. Editorial
Altamar. ISBN 978-84-17144-55-5
- Atenció Sanitària. Editorial Altamar ISBN: 978-84-17144-53-1
- Atenció Higiènica. Editorial Altamar, ISBN: 978-84-17144-51-7
- Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència. Ed. Altamar. ISBN:
978-84-17144579

(Els llibres de l'editorial Altamar també es poden adquirir directament a través de la web
www.altamar.es, tant en format paper com en format “llibre media”, que surt més econòmic i
inclou més recursos didàctics)

Llibres de lectura
Marqueu amb una creu els llibres de lectura que voleu reservar

Material orientatiu
Agenda escolar: l’institut en facilitarà una a l’inici de curs.

Marqueu amb una creu la llibreria on voleu reservar els llibres i material escolar per al
curs : 2019-2020
Nom de l’alumne/a .......................................................................................................................................................................
ABACUS
Rambla d’Aragó, 14 Telf: 973279710 (demanar per llibres de text)
•
•
•
•

20% en llibres de text d'educació obligatòria (ESO)
5% en llibres de text d'educació no obligatòria (Batxillerat i Cicles Formatius)
Per cada 70 euros de compra regalem un val de 10€ per comprar a la botiga.
15% de descompte en compra de material escolar.
Lliurament a la llibreria

Per gaudir d’aquests descomptes no cal ser soci

Nom de l’alumne/a .......................................................................................................................................................................
CASELLES
C/ Major, 46 Telf: 973242346
•
•
•

Descompte ESO 12%
Descompte Batxillerat i Cicles Formatius 5%
Descompte material escolar 15% si es compren els llibres, un 10% si no s’hi compren

Lliurament a la llibreria

Nom de l’alumne/a .......................................................................................................................................................................
PUNT DE LLIBRE
C/ Bisbe Messeguer, 11 Telf: 973278011
•
•
•

Descompte ESO 12%
Descompte Batxillerat i Cicles Formatius 5 %
Descompte material escolar 15%

Lliurament a la llibreria

Henri Dunant, 3, 25003 Lleida
Telf. 973 28 17 47
www.insronda.cat
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