
MATERIALS DIGITALS 

  CURS 2017-2018        
 

 

Materials digitals 1 ESO   
 

(Els encarrega l´escola i els reparteix directament a l´alumne  a inici de curs) 
 

Barcanova (Català, Castellà i Matemàtiques) 
 

o Llicències digitals de Català i Castellà 
o Dossier d’aprenentatge de  Català i Castellà 
o Llibre de coneixements de Català i Castellà 
o Dossier d’aprenentatge de Matemàtiques 

 

COST DELS MATERIALS DIGITALS: 71.01  € 
 

El pagament s’ha de fer efectiu al compte següent: 
“La Caixa” FRETA ES58-2100-8202-75-2300024081 

Heu de fer el pagament fins el dia 16 de setembre.  
En iniciar el curs subministrarem als vostres fills/es les llicències i els quadernets. 

 
 
 

Materials digitals 2n ESO   
 

(Els encarrega l´escola i els reparteix directament a l´alumne  a inici de curs) 
 

Ed. Cruïlla 
Llicència digital Física i Química + llibre  

 
Ed. Barcanova  

Llicència digital Català + quadern nodes 
Llicència digital Castellà + quadern nodes 
Dossier d’aprenentatge de matemàtiques 

 

COST DELS MATERIALS DIGITALS: 72.36  € 
 

El pagament s’ha de fer efectiu al compte següent: 
“La Caixa” FRETA ES58-2100-8202-75-2300024081 

Heu de fer el pagament fins el dia 16 de setembre.  
En iniciar el curs subministrarem als vostres fills/es les llicències i els quadernets. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Materials digitals 3r ESO   
 
(Els encarrega l´escola i els reparteix directament a l´alumne  a inici de curs) 
 

Ed. Cruïlla 
Llicència digital Biologia i Geologia  
Llicència digital Física i Química  

 
Ed. Barcanova    

Llicència digital Català + llibre de l’alumne 
Llicència digital Castellà + llibre de l’alumne 
Llicència digital Ciències socials + llibre 
Llibre de matemàtiques 

 
Ed. Santillana 

Llicència digital Música  
 

COST DELS MATERIALS DIGITALS: 145.09  € 
 

El pagament s’ha de fer efectiu al compte següent: 
“La Caixa” FRETA ES58-2100-8202-75-2300024081 

Heu de fer el pagament fins el dia 16 de setembre.  
En iniciar el curs subministrarem als vostres fills/es les llicències i els quadernets. 

 
 

Materials digitals 4t ESO   
 
(Els encarrega l´escola i els reparteix directament a l´alumne  a inici de curs) 
 

Ed. Barcanova  
 

Llicència digital Català + quadern nodes 
Llicència digital Castellà + quadern nodes 
Llicència digital Ciències socials + llibre 
Llibre de matemàtiques 

 

COST DELS MATERIALS DIGITALS: 81.60  € 
 
OPTATIVES   ( No comprar fins a confirmació de materia) 

 
Ed. Santillana 

Llicència digital Música – 15.95 € 

 
Ed. Cruïlla 

Llicència digital Física i Química + llibre – 25.51€ 
Llicència digital Biologia i Geologia + llibre – 25.51 € 

 

El pagament s’ha de fer efectiu al compte següent: 
“La Caixa” FRETA ES58-2100-8202-75-2300024081 

Heu de fer el pagament fins el dia 16 de setembre.  
En iniciar el curs subministrarem als vostres fills/es les llicències i els quadernets. 


