
  
 

 

Benvolguts, benvolgudes, 
 
Ens adrecem a vosaltres per donar-vos unes indicacions per l’adquisició de llibres d’aquest 
proper curs  20/21.  
Tindreu l’enllaç a la plataforma JNadal a la que podreu accedir des del web de l’escola: 
http://www.escola-arrels.cat a l’apartat Nou curs 20-21 
 
Procés a seguir: 
 
1. Obrir l’enllaç i introduir la contrasenya: arrels 

2. Seleccionar l’etapa del vostre fill/a 

3. Seleccioneu el curs del vostre fill/a. 

4. Els llibres que no necessiteu caldrà que els desmarqueu. 

● Els llibres i llicències  que trobareu a l’apartat “material obligatori” surten  prèviament 

seleccionats ja que no estan disponibles a cap altre lloc. 

● E.PRIMÀRIA: en el cas que tingueu algun llibre per part de germans assegureu-vos que 

el codi ISBN és el mateix. Llavors haureu de seleccionar la llicència digital corresponent. 

● E.SECUNDÀRIA: en el cas de les optatives de 3r i 4t caldrà que seleccioneu les que us 

han indicat els tutors (1 a 3r de l’ESO  i 3 a 4t de l’ESO). A les optatives de 4t d’ESO de Biologia i 

Geologia i de Física i Química, cal seleccionar la llicència i el dossier. 

5. Fer el pagament amb targeta de crèdit. 

6. En cas de tenir dos o més fills s’haurà de tornar a fer el procés. 

7. Els llibres arribaran directament a l’escola i abans del començament del curs, en funció 

de la situació sanitaria, us informarem del procés de recollida dels llibres. 

 
La plataforma estarà activa des del dilluns dia 29 de juny  fins el dilluns 20  de juliol. 
 
Atentament, 
 
Equip Directiu 
 
 

C/ Cardenal Tedeschini, 76-80     08027 Barcelona     tel. 933 524 454     secretaria@escola-arrels.cat       www.escola-arrels.cat 
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