LLISTAT DE LLIBRES CURS 2019-2020
Benvolgudes famílies,
Us comuniquem que la venda de llibres de text per al curs 20192020 es farà a l’AMPA de l’escola, sota comanda.
Cal retornar aquest document omplert i signat a l’AMPA en les següents
dates: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11 i 12 de juliol de 9 a 11. Les dades que s’han
de completar són les següents:



Nom i cognoms de l’alumne/a.
Nom i cognoms del pare/mare i signatura.

Quan lliureu el document a l’AMPA, s’haurà de:
- Aportar el justificant de pagament en efectiu a la finestreta de
l’oficina del Banc Sabadell de Sol i Padrís.
- Fer el pagament de l’import total en efectiu
- O aportar el justificant de transferència de l’ingrés al número de
compte ES67 0081 0109 1700 0117 0425.
Els preus dels llibres ja tenen aplicat un descompte sobre el preu de
venda al públic marcat per les editorials.
En tornar de les vacances d’estiu, els lots de llibres estaran llestos i els
alumnes els tindran a l’aula.
Per a qualsevol dubte relacionat amb el sistema de venda de llibres, podeu
adreçar-vos a la secretaria del Centre o a l’AMPA.
Salutacions

EDUCACIÓ INFANTIL P-3
ISBN

EDITORIAL

TÍTOL

9788448934545

BARCANOVA

Axioma. Matemàtiques
Carpeta de l'alumne

Nom i cognoms de l’alumne:
Nom del pare o mare i signatura:

PREU AMB
DESCOMPTE
42€

LLISTAT DE LLIBRES CURS 2019-2020
Benvolgudes famílies,
Us comuniquem que la venda de llibres de text per al curs 20192020 es farà a l’AMPA de l’escola, sota comanda.
Cal retornar aquest document omplert i signat a l’AMPA en les següents
dates: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11 i 12 de juliol de 9 a 11. Les dades que s’han
de completar són les següents:



Nom i cognoms de l’alumne/a.
Nom i cognoms del pare/mare i signatura.

Quan lliureu el document a l’AMPA, s’haurà de:
- Aportar el justificant de pagament en efectiu a la finestreta de
l’oficina del Banc Sabadell de Sol i Padrís.
- Fer el pagament de l’import total en efectiu
- O aportar el justificant de transferència de l’ingrés al número de
compte ES67 0081 0109 1700 0117 0425.
Els preus dels llibres ja tenen aplicat un descompte sobre el preu de
venda al públic marcat per les editorials.
En tornar de les vacances d’estiu, els lots de llibres estaran llestos i els
alumnes els tindran a l’aula.
Per a qualsevol dubte relacionat amb el sistema de venda de llibres, podeu
adreçar-vos a la secretaria del Centre o a l’AMPA.
Salutacions

EDUCACIÓ INFANTIL P-4
ISBN

EDITORIAL

9788448934583

BARCANOVA

OPCIONAL

Nom i cognoms de l’alumne:
Nom del pare o mare i signatura:

TÍTOL
Axioma. Matemàtiques
Carpeta de l'alumne
Bosseta de l’escola

PREU
42€
4€

LLISTAT DE LLIBRES CURS 2019-2020
Benvolgudes famílies,
Us comuniquem que la venda de llibres de text per al curs 20192020 es farà a l’AMPA de l’escola, sota comanda.
Cal retornar aquest document omplert i signat a l’AMPA en les següents
dates: 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11 i 12 de juliol de 9 a 11. Les dades que s’han
de completar són les següents:



Nom i cognoms de l’alumne/a.
Nom i cognoms del pare/mare i signatura.

Quan lliureu el document a l’AMPA, s’haurà de:
- Aportar el justificant de pagament en efectiu a la finestreta de
l’oficina del Banc Sabadell de Sol i Padrís.
- Fer el pagament de l’import total en efectiu
- O aportar el justificant de transferència de l’ingrés al número de
compte ES67 0081 0109 1700 0117 0425.
Els preus dels llibres ja tenen aplicat un descompte sobre el preu de
venda al públic marcat per les editorials.
En tornar de les vacances d’estiu, els lots de llibres estaran llestos i els
alumnes els tindran a l’aula.
Per a qualsevol dubte relacionat amb el sistema de venda de llibres, podeu
adreçar-vos a la secretaria del Centre o a l’AMPA.
Salutacions

EDUCACIÓ INFANTIL P-5
ISBN

EDITORIAL

9788448934620

BARCANOVA

OPCIONAL

Nom i cognoms de l’alumne:
Nom del pare o mare i signatura:

TÍTOL
Axioma. Matemàtiques
Carpeta de l'alumne
Bosseta de l’escola

PREU
42€
4€

LLISTAT DE LLIBRES CURS 2019-2020
Benvolgudes famílies,
Us comuniquem que la venda de llibres de text per al curs 20192020 es farà a l’AMPA de l’escola, sota comanda.
Cal retornar aquest document omplert i signat a l’AMPA en les següents
dates: 1, 3, 4, 8,9, 10, 11 i 12 de juliol de 9 a 11. Les dades que s’han
de completar són les següents:



Nom i cognoms de l’alumne/a.
Nom i cognoms del pare/mare i signatura.

Quan lliureu el document a l’AMPA, s’haurà de:
- Aportar el justificant de pagament en efectiu a la finestreta de
l’oficina del Banc Sabadell de Sol i Padrís.
- Fer el pagament de l’import total en efectiu
- O aportar el justificant de transferència de l’ingrés al número de
compte ES67 0081 0109 1700 0117 0425.
Els preus dels llibres ja tenen aplicat un descompte sobre el preu de
venda al públic marcat per les editorials.
En tornar de les vacances d’estiu, els lots de llibres estaran llestos i els
alumnes els tindran a l’aula.
Per a qualsevol dubte relacionat amb el sistema de venda de llibres, podeu
adreçar-vos a la secretaria del Centre o a l’AMPA.
Salutacions

EDUCACIÓ PRIMÀRIA PRIMER
ISBN

EDITORIAL

9788468256740

VICENS VIVES

9788466132312

CRUILLA

TÍTOL
Matemàtiques
competencials
Projecte zoom
Quadern 1.1, 1.2. i 1.3.
Avaluem competències
bàsiques 1

PREU
15€
12€

ABACUS

Agenda escola

3€

ABACUS

Carpeta escola

4€

TOTAL

34€
OPCIONAL

Nom i cognoms de l’alumne:
Nom del pare o mare i signatura:

Bossa de l’escola per E.F.

4€

LLISTAT DE LLIBRES CURS 2019-2020
Benvolgudes famílies,
Us comuniquem que la venda de llibres de text per al curs 20192020 es farà a l’AMPA de l’escola, sota comanda.
Cal retornar aquest document omplert i signat a l’AMPA en les següents
dates: 1, 3, 4, 8,9, 10, 11 i 12 de juliol de 9 a 11. Les dades que s’han
de completar són les següents:



Nom i cognoms de l’alumne/a.
Nom i cognoms del pare/mare i signatura.

Quan lliureu el document a l’AMPA, s’haurà de:
- Aportar el justificant de pagament en efectiu a la finestreta de
l’oficina del Banc Sabadell de Sol i Padrís.
- Fer el pagament de l’import total en efectiu
- O aportar el justificant de transferència de l’ingrés al número de
compte ES67 0081 0109 1700 0117 0425.
Els preus dels llibres ja tenen aplicat un descompte sobre el preu de
venda al públic marcat per les editorials.
En tornar de les vacances d’estiu, els lots de llibres estaran llestos i els
alumnes els tindran a l’aula.
Per a qualsevol dubte relacionat amb el sistema de venda de llibres, podeu
adreçar-vos a la secretaria del Centre o a l’AMPA.
Salutacions

EDUCACIÓ PRIMÀRIA SEGON
ISBN

EDITORIAL

9788468259284

VICENS VIVES

9788466132329

CRUILLA

TÍTOL
Matemàtiques
competencials
Projecte zoom
Quadern 2.1, 2.2. i 2.3.
Avaluem competències
bàsiques 2

PREU
15€
12€

ABACUS

Agenda escola

3€

ABACUS

Carpeta escola

4€

TOTAL

34€
OPCIONAL

Nom i cognoms de l’alumne:
Nom del pare o mare i signatura:

Bossa de l’escola per
E.F.

4€

LLISTAT DE LLIBRES CURS 2019-2020
Benvolgudes famílies,
Us comuniquem que la venda de llibres de text per al curs 20192020 es farà a l’AMPA de l’escola, sota comanda.
Cal retornar aquest document omplert i signat a l’AMPA en les següents
dates: 1, 3, 4, 8,9, 10, 11 i 12 de juliol de 9 a 11. Les dades que s’han
de completar són les següents:



Nom i cognoms de l’alumne/a.
Nom i cognoms del pare/mare i signatura.

Quan lliureu el document a l’AMPA, s’haurà de:
- Aportar el justificant de pagament en efectiu a la finestreta de
l’oficina del Banc Sabadell de Sol i Padrís.
- Fer el pagament de l’import total en efectiu
- O aportar el justificant de transferència de l’ingrés al número de
compte ES67 0081 0109 1700 0117 0425.
Els preus dels llibres ja tenen aplicat un descompte sobre el preu de
venda al públic marcat per les editorials.
En tornar de les vacances d’estiu, els lots de llibres estaran llestos i els
alumnes els tindran a l’aula.
Per a qualsevol dubte relacionat amb el sistema de venda de llibres, podeu
adreçar-vos a la secretaria del Centre o a l’AMPA.
Salutacions

EDUCACIÓ PRIMÀRIA TERCER
ISBN
9788430779628
9788430779642
9788430779666
9788441221352

EDITORIAL
TEIDE
TEXT
LA GALERA

TÍTOL
Quadernets 8 i mig:
nº 1,3 i 5.
Lectogrup GROC.
Quadern d’eficàcia
lectora.

PREU
4€ x 3
10,5€

ABACUS

Agenda escola

3€

ABACUS

Carpeta escola

6€

TOTAL

31.5€
OPCIONAL

Nom i cognoms de l’alumne:
Nom del pare o mare i signatura:

Bossa de l’escola per E.F.

4€

LLISTAT DE LLIBRES CURS 2019-2020
Benvolgudes famílies,
Us comuniquem que la venda de llibres de text per al curs 20192020 es farà a l’AMPA de l’escola, sota comanda.
Cal retornar aquest document omplert i signat a l’AMPA en les següents
dates: 1, 3, 4, 8,9, 10, 11 i 12 de juliol de 9 a 11. Les dades que s’han
de completar són les següents:



Nom i cognoms de l’alumne/a.
Nom i cognoms del pare/mare i signatura.

Quan lliureu el document a l’AMPA, s’haurà de:
- Aportar el justificant de pagament en efectiu a la finestreta de
l’oficina del Banc Sabadell de Sol i Padrís.
- Fer el pagament de l’import total en efectiu
- O aportar el justificant de transferència de l’ingrés al número de
compte ES67 0081 0109 1700 0117 0425.
Els preus dels llibres ja tenen aplicat un descompte sobre el preu de
venda al públic marcat per les editorials.
En tornar de les vacances d’estiu, els lots de llibres estaran llestos i els
alumnes els tindran a l’aula.
Per a qualsevol dubte relacionat amb el sistema de venda de llibres, podeu
adreçar-vos a la secretaria del Centre o a l’AMPA.
Salutacions

EDUCACIÓ PRIMÀRIA QUART
ISBN
9788430779680
9788430779703
9788430779710

EDITORIAL
TEIDE

Quadernets 8 i mig:
nº 7, 9 i 10.

ABACUS

Lectogrup VERD. Quadern
d’eficàcia lectora.
Agenda escola

ABACUS

Carpeta escola

ABACUS

Flauta dolça de digitació
alemanya

9788441221369

TEXT
LA GALERA

TÍTOL

TOTAL

PREU
4€ x 3
10,5€
3€
6€
3,25€
34,75€

OPCIONAL

Nom i cognoms de l’alumne:
Nom del pare o mare i signatura:

Bossa de l’escola per E.F.

4€

LLISTAT DE LLIBRES CURS 2019-2020
Benvolgudes famílies,
Us comuniquem que la venda de llibres de text per al curs 20192020 es farà a l’AMPA de l’escola, sota comanda.
Cal retornar aquest document omplert i signat a l’AMPA en les següents
dates: 1, 3, 4, 8,9, 10, 11 i 12 de juliol de 9 a 11. Les dades que s’han
de completar són les següents:



Nom i cognoms de l’alumne/a.
Nom i cognoms del pare/mare i signatura.

Quan lliureu el document a l’AMPA, s’haurà de:
- Aportar el justificant de pagament en efectiu a la finestreta de
l’oficina del Banc Sabadell de Sol i Padrís.
- Fer el pagament de l’import total en efectiu
- O aportar el justificant de transferència de l’ingrés al número de
compte ES67 0081 0109 1700 0117 0425.
Els preus dels llibres ja tenen aplicat un descompte sobre el preu de
venda al públic marcat per les editorials.
En tornar de les vacances d’estiu, els lots de llibres estaran llestos i els
alumnes els tindran a l’aula.
Per a qualsevol dubte relacionat amb el sistema de venda de llibres, podeu
adreçar-vos a la secretaria del Centre o a l’AMPA.
Salutacions

EDUCACIÓ PRIMÀRIA CINQUÈ
ISBN
EDITORIAL
9788448945626
9788448945633
BARCANOVA
9788448945640
ABACUS
ABACUS

TÍTOL
PRACTICA amb BARCANOVA
Matemàtiques
quadern 13, 14 i 15
Agenda escola
Carpeta escola

PREU
3€ x 3
3€
6€

TOTAL

18€

MATERIALS COMPLEMENTARIS


Flauta dolça de digitació alemanya (marca ABACUS)
OPCIONAL

Nom i cognoms de l’alumne:
Nom del pare o mare i signatura:

3,25€

Bossa de l’escola per E.F.

4€

LLISTAT DE LLIBRES CURS 2019-2020
Benvolgudes famílies,
Us comuniquem que la venda de llibres de text per al curs 20192020 es farà a l’AMPA de l’escola, sota comanda.
Cal retornar aquest document omplert i signat a l’AMPA en les següents
dates: 1, 3, 4, 8,9, 10, 11 i 12 de juliol de 9 a 11. Les dades que s’han
de completar són les següents:



Nom i cognoms de l’alumne/a.
Nom i cognoms del pare/mare i signatura.

Quan lliureu el document a l’AMPA, s’haurà de:
- Aportar el justificant de pagament en efectiu a la finestreta de
l’oficina del Banc Sabadell de Sol i Padrís.
- Fer el pagament de l’import total en efectiu
- O aportar el justificant de transferència de l’ingrés al número de
compte ES67 0081 0109 1700 0117 0425.
Els preus dels llibres ja tenen aplicat un descompte sobre el preu de
venda al públic marcat per les editorials.
En tornar de les vacances d’estiu, els lots de llibres estaran llestos i els
alumnes els tindran a l’aula.
Per a qualsevol dubte relacionat amb el sistema de venda de llibres, podeu
adreçar-vos a la secretaria del Centre o a l’AMPA.
Salutacions

EDUCACIÓ PRIMÀRIA SISÈ
ISBN

EDITORIAL

9788448945657
9788448945664
9788448945671

BARCANOVA

TÍTOL
PRACTICA amb
BARCANOVA
Matemàtiques
quadern 16, 17 i 18

PREU
3€ x 3

ABACUS

Agenda escola

3€

ABACUS

Carpeta escola

6€

TOTAL

18€

MATERIALS COMPLEMENTARIS


Flauta dolça de digitació alemanya (marca ABACUS)
OPCIONAL

Nom i cognoms de l’alumne:
Nom del pare o mare i signatura:

3,25€

Bossa de l’escola per E.F.

4€

