
 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament  
43005340 Escola Santa Anna  
  
 

 

LLIBRES DE 6è DE PRIMÀRIA CURS 2019-20 

 

A partir de 3r de primària, els llibres de text de català, castellà i matemàtiques formen part del Programa de 
reciclatge de l’escola, impulsat per l’AMPA. 
 
Per aquest motiu els llibres de text són propietat de l’escola i tots els alumnes tenen l’opció de poder-los 
utilitzar en forma de préstec. Així es garanteix un estalvi per a les famílies i facilita una major 
conscienciació, per part  de tots i totes,  de la importància pel respecte i bon ús del material. 
 
Si participeu del programa cal que empleneu el Document d’adhesió que us adjuntem. 
 
Les famílies que no facin la comanda abans del 28-0 6-2019  hauran d’adquirir els llibres pel seu 
compte.  
 
 
 

LOT  LLIBRES 6è C. SUPERIOR  
978-84-489-4721-7  Mots 6. Llengua catalana . Llibre de coneixements 
978-84-489-4722-4  Mots 6.Llengua catalana. Dossier d'aprenentatge 
978-84-489-4735-4  Palabras 6. Lengua castellana. Libro de conocimientos 
978-84-489-4736-1  Palabras 6. Lengua castellana. Dosier de aprendizaje 
978-84-489-4749-1  Connexions 6. Matemàtiques .Llibre de coneixements  
978-84-489-4750-7  Connexions 6. Matemàtiques . Dossier d'aprenentatge  

PREU 50 € 
 

 

 

Els llibres d’anglès, no formen part del programa d e reutilització de llibres, però si que surten més 
econòmics comprats directament a l’editorial a trav és de l’escola. 
 

ISBN LLIBRES ANGLÈS 
9788466827591 Go! Students. Students. Edit. Richmond 
9788466831376 Go! Activity Pack Edit. Richmond 

Preu 30 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cal que retorneu el full d’adhesió  signat i el resguard d’ingrés  abans del 28 de juny de 2019 
(En el resguard feu constar el nom, cognom i curs del vostre fill/a) 
 
El full de comanda i el resguard cal que el diposit eu a la bústia del cicle corresponent que 
trobareu al vestíbul de l’escola i us apunteu al ll istat.  

 PAGAMENTS A TERCERS 

 
Codi d’entitats: 0526212 
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DOCUMENT D’ ADHESIÓ I COMANDA AL SISTEMA DE LLIBRES DE PRÉSTEC  

6è DE PRIMÀRIA CURS 2019-20 
  
El pare, mare o tutor/a del alumne/a ----------------------------------------------------------------de 6è 

d’Educació Primària, es compromet en la participació del sistema de llibres de préstec en els 

termes següents: 

1.- Em comprometo ajudar al meu fill/a a conservar en bon estat els llibres  deixats en préstec, a 

reparar-los en cas de deteriorament i pagar el seu preu en cas de pèrdua  o deteriorament  greu. 

2.- Em comprometo a retornar els llibres de préstec en bones condicions, el mes de juny en 

acabar el curs escolar. 

3.-Als efectes de participació signo aquest document i el lliuro a l’escola 

 

ACLARIMENTS 

1.- La comanda dels lots es farà des de l’escola, previ ingrés del total de l’import per part de les 

famílies. 

2.- Al setembre, els alumnes trobaran a l’aula els llibres de cada lot. 

3.- Cada llibre anirà identificat amb un número de registre i el segell de l’escola i folrat amb 

l’etiqueta amb el nom del nen/a. Aquest folre es canviarà cada any. 

4.- L’alumne que retorni bé el llibre tindrà dret a seguir en el projecte i a tenir més llibres de 

préstec en propers cursos escolars. 

5.- L’alumne que retorni el llibre en males condicions o el perdi , la família es compromet a pagar 

l’import del llibre a l’escola . 

6.- Hi haurà una comissió de seguiment dels llibres de préstec que revisarà l’estat de conservació. 

7.- Esperem la vostra col·laboració en aquest programa , ja que pretenem un estalvi per a les 

famílies i una conscienciació dels alumnes en el seu bon ús. 

 

 
Nom i cognoms del pare, mare o tutor/a legal  
 
......................................................................................................  DNI .................................... 
 
Signatura 


