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LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL EDUCACIÓ INFANTIL P-5 CURS 2018-19 

A VOLAR DESCOBERTA: 
-La meva historia 1 
-Fa milions d’anys 4  
-Amb antenes al cap 6 
Ed Casals 

ISBN: 978-84-218-5402-0 
ISBN: 978-84-218-5039-8 
ISBN: 978-84-218-5407-5 
 

 

32€ 
TROTACAMINS VIA MATES 5 ANYS ISBN 978-84-218-6321-3 

 

1.- Si voleu gaudir del descompte en el lot de llibres  heu de fer l’ ingrés al compte de l’AMPA  i  lliurar el comprovant del pagament a la bústia de 
l’AMPA  abans del 3 de juliol de 2018. 
  

BANC DE SABADELL  
ES8600815258410001313037 

 
2.- Al resguard heu de fer constar: el nom i cognoms de l’alumne, curs i concepte LLIBRES DE TEXT. D’aquests resguard n’heu de guardar una 
còpia. 
 
3.- Per tal de fer la comanda a l’editorial heu de lliurar el resguard de pagament en les dates esmentades NO s’acceptarà cap pagament posterior. 
En cas que feu l’ ingrés fora de termini, o si el feu dins de termini però no porteu el resguard a l’escola els dies corresponents, es tornaran els diners 
als pares/mares/tutors un cop restada la corresponent comissió bancària per devolució de rebuts. 
 
4.- Els llibres es lliuraran als nens directament a l’aula el primer dia de classe. 

 El preu aproximat del lot si l’adquiriu pel vostre compte és de 46€ 

QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR 55 € 

Heu de fer l’ Ingrés al compte d’escola 
BBVA 

ES06 0182 6242 51 0201730074 
 

Es imprescindible ,per tal de justificar el pagament, que al resguard feu constar: el nom 
i cognoms de l’alumne, curs i concepte MATERIAL. D’aquest resguard n’heu de guardar 

una còpia i lliurar-la a l’escola. 

 

MATERIAL PERSONAL 

1 bata de l'escola amb veta i nom. La bata  de l’escola  es pot  adquirir a la Botiga UNILAI c/López Peláez, n 18 

 1 got de plàstic amb el nom. 

 1  tovallola petita amb veta (20 cm) i nom. 
 3  capses de mocadors de paper (gran, 150 unitats). 
 3  paquets de tovalloletes humides (pot NO). 
 1  pilota gran de plàstic tou 
 

NOTA: Tota la roba de vestir, jaquetes, motxilles i bosses han d'anar marcades amb el nom i amb una veta per penjar-les. 

Es prega que tots els nens/nenes portin els llibres i el material personal amb el seu nom, el dia 7 de setembre, 9h. a 11h. del matí. 

** Recomanem fer l’ ingrés on-line. En el cas de fer el pagament en efectiu,  l’entitat bancària BBVA cobra una comissió de 2€ a les persones 

que no en siguin clients. 


