
LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS ESCOLAR 17-18 
 

INFANTIL P-3 
 
Llibres de text: NUVA 3 ANYS - DIMENSIÓ NUVÀRIA 

1r trimestre (9788447926145) 
    2n trimestre (9788447926152) 
      Ed.Baula  3r trimestre (9788447926169) 
 
 ...................................................... 

 
Material individual de l’ alumne: 
 
Ampolla d’aigua, bossa per esmorzar, tovalló, tovalloletes humides (1 paquet), mocadors 
de paper (1 paquet), paper de cuina, bossa amb roba de recanvi i equip esportiu. 
El material de classe és comú per a tots i es compra de la quota de material. 
 
Quota de l’AMPA: 20€ per família 
 
 
MOLT IMPORTANT: 
 
1.- La bata és obligatòria i l’equip esportiu de l’escola és recomanable portar-lo. 
 
2.- Per poder comprar aquest material, abans s’ha de pagar la quota de l’AMPA.   
      Pagament que es realitzarà en el lloc de distribució de llibres. 
 
3- Us recordem que durant la primera quinzena de novembre es descomptarà el rebut de 
material. 
 
 
Dies de venda de llibres: Dies 11 de juliol i  13 de setembre per la tarda de 17 a 19h. 
 
Les famílies que no hagin comprat els llibres a l’ AMPA durant aquests dies ho  hauran 
de fer pel seu compte. 
 
 
Per poder adquirir els llibres a l’escola és imprescindible abonar la quota de 
l’AMPA 
 

La reunió d’inici de curs serà  el dilluns 26 de juny a les 9h. 
( és aconsellable venir sense els nens) 
Les classes començaran el dimarts 12 de setembre 
Els tres primers dies 12,13 i 14 es farà un horari d’adaptació 
 
         Bones vacances 



ESCOLA JOAN MARAGALL – LA LLAGOSTA 
 
LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS ESCOLAR 17-18 
 

INFANTIL P-4 
 

: MOLI 4 ANYS - PROJECTE NUVÀRIA                       
      Ed.Baula 1r trimestre 4 anys MOLI   9788447926183 
   2n trimestre 4 anys MOLI  9788447926190 
   3r trimestre 4 anys MOLI   9788447926206 
 

.............................................. 
 
 
Dies de venda de llibres: Dies 11 de juliol i  13 de setembre per la tarda de 17 
a 19h. 
 
Els llibres es quedaran a l’escola i es faran arribar a les mestres directament 
 
Per poder adquirir els llibres a l’escola és imprescindible abonar la quota de 
l’AMPA 
 
Quota de l’AMPA: 20€ per família 
 
Material individual de l’ alumne: 
Ampolla d’aigua, bossa per esmorzar, tovalló, tovalloletes humides (1 paquet), 
mocadors de paper (1 paquet), paper de cuina, bossa amb roba de recanvi i equip 
esportiu. 
El material de classe és comú per a tots i es compra de la quota de material. 
La bata és obligatòria i l’equip esportiu de l’escola és recomanable portar-lo. 
 
 
Us recordem que la primera quinzena  de novembre es descomptarà la 
quota de material i sortides que aquest curs serà de 100 € 
. 
 
 
Per a treballar i jugar amb els vostres fills i filles durant l’estiu podeu consultar 
aquesta adreça a la web: 
 
http://www.symbaloo.com/mix/joanmaragallp3 
 
Recordeu: Als blocs de cada curs hi ha penjades activitats que han fet els 
alumnes al llarg del curs. 
 
I per practicar podeu treballar els quaderns de vacances de P3 de les editorials: 
Barcanova o Baula 
 
 
Les classes començaran el dimarts 12  de setembre. 
 
Bones Vacances! 



ESCOLA JOAN MARAGALL – LA LLAGOSTA 
 
LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS ESCOLAR 17-18 
 

INFANTIL P-5 
 

 5 ANYS - DIMENSIÓ NUVÀRIA 
      Ed.Baula 1r trimestre 5 anys  ARIS 9788447926220 
   2n trimestre 5 anys  ARIS 9788447926237 
   3r trimestre 5 anys  ARIS 9788447926244 
 
      
             La terra de les lletres. 978-84-479-2555-1  

............................................................................. 
 
Dies de venda de llibres: Dies 11 de juliol i  13 de setembre per la tarda de 17 a 19h. 
 
Els llibres es quedaran a l’escola i es faran arribar a les mestres directament 
 
Per poder adquirir els llibres a l’escola és imprescindible abonar la quota de l’AMPA 
 
Quota de l’AMPA: 20€ per família 
 
Material individual de l’ alumne: 
Ampolla d’aigua, bossa per esmorzar, tovalló, tovalloletes humides (1 paquet), mocadors de 
paper (1 paquet), paper de cuina, bossa amb roba de recanvi i equip esportiu. 
El material de classe és comú per a tots i es compra de la quota de material. 
La bata és obligatòria i l’equip esportiu de l’escola és recomanable portar-lo. 
 
 
Us recordem que la primera quinzena  de novembre es descomptarà la quota de 
material i sortides que aquest curs serà de 100 € 
 

 
Per a treballar i jugar amb els vostres fills i filles durant l’estiu podeu consultar aquesta 
adreça a la web: 
 
http://www.symbaloo.com/mix/escolajoanmaragallp4 
 
Recordeu: Als blocs de cada curs hi ha penjades activitats que han fet els alumnes al llarg 
del curs. 

 
I per practicar podeu treballar els quaderns de vacances de P4 de les editorials: Barcanova o 
Baula 

 
Les classes començaran el dimarts 12 de setembre. 
 
Bones Vacances! 


