
 
Benvolgudes famílies, 

 

Els informem de la campanya de llibres per al proper curs 2022-2023: 

 

 A partir del dia 4 DE JULIOL disposaran del llistat de llibres i de material necessari per al curs 

2022-2023 al web de l'escola https://joseptous.escolesmdp.org/ 

 

 També trobaran l’enllaç de la distribuïdora https://pedidos.llibrestext.com/pedidos, on podran 

gestionar les seves comandes. El codi per accedir és TOUS 

 

 La data límit de pagament serà el 15 D’AGOST, data en que es tancarà el web de la 

distribuïdora.  
 

EL PROPER CURS NO S’OBRIRÀ LA WEB DE VENDA DE LLIBRES AL SETEMBRE DEGUT A 

L’AVANÇAMENT DE L’INICI DEL CURS, PER LA QUAL COSA RECOMANEM QUE ES FACIN 

LES COMPRES EN EL PERIODE ESTABLERT. 
 

 Les incidències s’atendran del 5 al 9 DE SETEMBRE  a través del correu de la distribuïdora:  

webconsultes@llibrestextonline.com 
 

 No s’acceptaran ni canvis ni reclamacions a partir del dia 9 de SETEMBRE. És 

obligatori presentar una còpia del full de comanda per fer qualsevol reclamació o canvi. 

 

 Per tal de facilitar l’entrega, els alumnes disposaran a la seva aula el primer dia de curs, de tots el 

materials i llibres comprats al web de Llibres Text. 

 

 Caldrà que el primer dia d’escola l’alumnat de primària porti el material (els alumnes que l’hagin 

adquirit fora de l’escola) i etiquetes adhesives amb el nom i el curs per poder marcar 

els llibres i llibretes.  
 

 Folrar els llibres és opcional. 
 

 Els següents llibres/llicències/dossiers només es podran comprar al web de Llibres Text: 
 

 PARVULARI: Agenda, Llibretes P4 i P5, Dossiers. 

 PRIMÀRIA:  Robòtica, Agenda, Llibretes i Projecte ILEC i Bloc de dibuix Cicle Inicial. 

 ESO: Science Bits de 1r a 4t, Tecnologia de 1r a 3r, Fiction Express de 4t, Write & Improve 

de 1r a 4t, Anglès Student’s Book de 3r i 4t  i Workbook de 1r a 4t, Mates de 3r, llicències 

d’Anglès de 1r a 4t, lectures de Castellà “Mithos Griegos” de 1r, Castellà de 3r i 4t, Socials 

de 3r, dossiers, agenda, fulls d’examen, Projecte ILEC, llibretes de 1r, 2n i 3r i Bloc de 

dibuix 1r i 2n. 

 BATXILLERAT: Fiction Express 1r i 2n, Write & Improve 1r i 2n, agenda, dossiers, fulls 

d’examen. 
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