LLIBRES CURS: 2020 - 2021

NIVELL: 2n APSD (matí)

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

- Teleassistència. Ed. Altamar. ISBN: 9788415309376
- Suport domiciliari. Ed. Altamar. ISBN: 9788417872052
- Destreses socials. Ed. Altamar. ISBN: 9788417144982
- Primers auxilis. Ed. Altamar. ISBN: 9788417144968
- Formació i Orientació Laboral per a personal sanitari i sociosanitari. Ed. Altamar. ISBN:
9788416415724 (també hi ha la versió en castellà i la versió llibre media)
- Empresa i Iniciativa Emprenedora. Ed. Macmillan. ISBN: 9788415656418
- English for social and health carers. Ed. Altamar. ISBN: 9788416415007

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”. L’alumne/a pot comprar
una llicència per 24 mesos (2 cursos) del llibre media amb tots els recursos i activitats i
disponible sense connexió a internet.

Material
Agenda escolar: es facilitarà a l’alumnat a l’inici de curs
Ordinador portàtil o tauleta (obligatori disposar-ne d’un/a)

L’alumnat haurà de portar el material necessari per realitzar les activitats dels
diversos mòduls.
Donada la situació de risc sanitari no estarà permès l’ús compartit de material.

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

L’alumnat de cicles formatius pot reservar els llibres i material escolar per al curs : 20-21 en
les següents llibreries i obtenir els següents descomptes:
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

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