
          

                                 
Benvolgudes famílies: 

   Us  informem que des d’avui i fins al 31 de Juliol ja podeu de fer l’ingrés dels 

llibres i de la quota de l’AFA (un pagament per família de 18 euros). 

   Per a poder comprar els llibres de Català i Anglès per mitjà de l’AFA, és 

imprescindible haver pagat la quota AFA. Si només es vol comprar el lot matemàtic 

INNOVAMAT no serà obligatori fer-ne el pagament. Però recordeu que NO ser socis 

de l’AFA NO us permetrà gaudir de tots els serveis que ofereix als seus associats 

(llibres, menjador, acollida activitats, extraescolars,....).  

Tal com va informar el centre, en començar el curs s’utilitzaran els llibres de l’any 

passat i es combinaran amb els d’enguany. Per tant, s’ha de fer la reserva durant 

aquest mes de juliol per poder disposar dels nous llibres al setembre. 

   Aquest any, com a conseqüència de la Covid-19, no es farà el repartiment de llibres 

per part de l’AFA abans de començar les classes. Cada alumne/-a rebrà els llibres a 

la seva classe durant la primera setmana. Caldrà guardar el justificant d’ingrés de la 

quota de l’AFA i dels llibres per si hi hagués problemes a l’hora de fer l’entrega dels 

llibres. 

   Hi ha 3 maneres diferents de fer els pagaments de la quota AFA i dels llibres: 

 Per CAIXER AUTOMÀTIC  del Banc de Sabadell: Sense comissió 

 Posar la targeta o llibreta al caixer automàtic 

 Escollir la opció MÉS OPERACIONS i tot seguit PAGAMENT A TERCERS 

 Escollir una opció: ESTALVI, CORRENT o TARGETA DE CRÈDIT 

 Introduir el PIN personal 

 Introduir el Codi de l’Entitat: 142459 

 Escollir el Concepte que pertoqui 

 Introduir el nom de l’alumne/-a i el curs que farà (MOLT IMPORTANT) 
 Per FINESTRETA al Banc de Sabadell: Comissió de 5 euros 

 Banc Sabadell: ES78-0081-1747-38-0001002811. En el Concepte posar el 

nom de l’alumne/-a i el curs que farà (MOLT IMPORTANT) 
 Per TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA: Les comissions depenen del vostre banc. 

 Banc Sabadell: ES78-0081-1747-38-0001002811. En el Concepte posar el 

nom de l’alumne/-a i el curs que farà (MOLT IMPORTANT) 



 

 

 

Curs Llibres ISBN 
Preu 

llibres 

Import a ingressar 

LLIBRES 

Import a 

ingressar AFA 
IN

F
.  

P3, P4 i P5    SENSE LLIBRES DE TEXT 18.00€ 

1r Matemàtiques: INNOVAMAT 

Inclou laboratori dels nombres, aventures i 

plataforma digital. 

No en té. Només es pot comprar 

per mitjà de l’AFA. No està 

disponible a les llibreries. 

44’50 € 44.50€ 18.00€ 

2n Matemàtiques: INNOVAMAT 

Inclou laboratori dels nombres, aventures i 

plataforma digital. 

No en té. Només es pot comprar 

per mitjà de l’AFA. No està 

disponible a les llibreries. 

43’50 € 43.50€ 18.00€ 

3r Matemàtiques: INNOVAMAT 

Inclou laboratori dels nombres, aventures i 

plataforma digital. 

No en té. Només es pot comprar 

per mitjà de l’AFA. No està 

disponible a les llibreries. 

44,20 € 

83.50€ 18.00€ 
Tot Tallers Llengua Catalana, Editorial Text 978-84-412-3167-2 15,60 € 

All About us (només activity book), Ed. Oxford 987-01-945-6224-9 23,70 € 

4rt Matemàtiques: INNOVAMAT 

Inclou laboratori dels nombres, aventures i 

plataforma digital. 

No en té. Només es pot comprar 

per mitjà de l’AFA. No està 

disponible a les llibreries. 

44,20 € 
59.50€ 18.00€ 

Tot Tallers Llengua Catalana, Editorial Text 978-84-412-3168-9 15,30 € 

5è Matemàtiques: INNOVAMAT 

Inclou laboratori dels nombres, aventures i 

plataforma digital. 

No en té. Només es pot comprar 

per mitjà de l’AFA. No està 

disponible a les llibreries. 

44,20 € 

82.50€ 18.00€ 
Tot Tallers Llengua Catalana, Editorial Text 978-84-412-3193-1 15,10 € 

All About us (només activity book), Ed. Oxford 978-01-945-6226-3 23,20 € 

6è Matemàtiques: INNOVAMAT 

Inclou laboratori dels nombres, aventures i 

plataforma digital. 

No en té. Només es pot comprar 

per mitjà de l’AFA. No està 

disponible a les llibreries. 

44,20 € 
58.50€ 18.00€ 

Tot Tallers Llengua Catalana, Editorial Text 978-84-412-3194-8 14,30 € 


