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TÍTOL ISBN EDITORIAL PREU 

Penso i faig 5 978-84-307-0532-0 Ed. Teide 4,50€ 
Ara ja puc 6 978-84-307-0536-8 Ed. Teide 4,50€ 
Col·leccio 9Set núm. 6 978-84-7887-030-1 Ed. Nadal 1€ 
Col·leccio 9Set núm. 7 978-84-7887-031-8 Ed. Nadal 1€ 

Ortogrup Verd 978-84-412-2245-8 Ed. Text La 
Galera 

10,50€ 

Dominar l'ortografia  
Quadern de l'alumnat 

978-84-15218-63-0 
 

Ed. Boira 8,50€ 

Agenda Escolar   3,50€ 
TOTAL LLIBRES 33,5€ 

	  

Quota AMPA	   	   20€ 

	  

TOTAL                                                                                                                   53,50€ 
	  

LLISTAT	  DE	  LLIBRES	  SOCIALITZATS	  QUE	  NO	  HAUREU	  DE	  COMPRAR	  

Llibre	  de	  lectura	  "Un	  somni	  dins	  d'un	  mitjó"	  d'Eulàlia	  Canals,	  ed.	  Animallibres	  

Llibre	  de	  lectura	  "La	  Odisea",	  adap.	  Jesús	  Cortés	  ,	  ed.	  Algar	  

Diccionari	  Elemental	  Català	  

Diccionario	  Lengua	  Castellana	  Esencial	  Vox	  

Matemàtiques	  4,	  Ed.	  Teide	  

Llibre	  de	  filosofia	  "Kio	  i	  Gus",	  ed.	  Eumo	  

Destreses	  bàsiques	  de	  lectura	  4,	  ed.	  Cruïlla	  

Llibre	  de	  lectura	  "Pedro's	  project"	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TOTAL:	  112€	  

	  

NOM	  DE	  L'ALUMNE:	  _______________________________________________________________________	  

No	  escriviu	  ni	  folreu	  els	  llibres	  fins	  a	  comprovar	  que	  siguin	  els	  correctes.	  

Per	  a	  qualsevol	  reclamació	  és	  imprescindible	  presentar	  aquest	  comprovant.	  

La	  quota	  d'AMPA	  	  només	  es	  paga	  un	  cop	  per	  família,	  i	  beneficia	  a	  tots	  els	  fills	  matriculats	  a	  l'escola	  
durant	  el	  present	  curs.	  

Aquesta	  quota	  ajuda	  a	  beneficiar-‐se	  del	  projecte	  de	  socialització	  de	  llibres,	  	  de	  manera	  que	  hi	  ha	  un	  
llistat	  de	  llibres	  que	  no	  haureu	  de	  comprar	  perquè	  són	  propietat	  de	  l'escola	  i	  els	  vostres	  fills	  i	  filles	  
en	  podran	  gaudir	  durant	  tot	  el	  curs.	  


