
          

                                 
Benvolgudes famílies: 

   Us  informem que des d’ara mateix i fins al 31 d’Agost 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 Castellà, Català i Anglès per mitja de l’AFA, és 

imprescindible haver pagat la quota AFA. Si només es vol comprar el llibre de 

Matemàtiques INNOVAMAT, aleshores no serà obligatori. 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,....).  

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

per part de l’AFA amb anterioritat al començament de les classes. Cada alumne/-a 

rebrà els llibres a la mateixa 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: 002116 

 Escollir el Concepte que pertoqui 

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

IMPORTANT, el nom de l’alumne, NO el nom del pare o de 

la mare) 
 Per finestreta al Banc de Sabadell: Comissió de 5 euros (de 8:15 a 11:00. Si no 

sou clients del Banc Sabadell, només els dimarts i dijous) 

 Banc Sabadell: ES10 0081 1747 3500 0100 9808. En el Concepte posar el 

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

de l’alumne, NO el nom del pare o de la mare) 
 Per transferència bancària: Les comissions depenen del vostre banc. 

 Banc Sabadell: ES10 0081 1747 3500 0100 9808. En el Concepte posar el 

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

de l’alumne, NO el nom del pare o de la mare) 
 



 

Llistat de llibres per al curs 2021-2022 

1r de 
primària INNOVAMAT (sense 

aventures) 

ISBN: 
No en té. Només es pot comprar 

per mitjà de l’AFA. No està 
disponible a les llibreries. 

Total 

37 € 

     

2n de 
primària INNOVAMAT (sense 

aventures) 

ISBN: 
No en té. Només es pot comprar 

per mitjà de l’AFA. No està 
disponible a les llibreries. 

Total 

37 € 

     

3r de 
primària 

 
INNOVAMAT (sense 

aventures) 
 

ISBN: 
No en té. Només es pot comprar 

per mitjà de l’AFA. No està 
disponible a les llibreries. 

37 € 

Total 

 

86€ 
ITINERARIS CATALÀ 3 

Editoral Text 
ISBN:  

9788441232921 
25 € 

All about us 3 activity 
Ed.  Oxford 

ISBN: 
 9780194562249 

24 € 

     

4t de 
primària 

 
INNOVAMAT (sense 

aventures) 
 

ISBN: 
No en té. Només es pot comprar 

per mitjà de l’AFA. No està 
disponible a les llibreries. 

Total 

37€ 

     

5è de 
primària 

 
INNOVAMAT (sense 

aventures) 
 

ISBN: 
No en té. Només es pot comprar 

per mitjà de l’AFA. No està 
disponible a les llibreries. 

37 € 

Total 

 

111€ 

TINERARIS CATALÀ 5 
Editoral Text 

ISBN:  
9788441232945 

25 € 

ITINERARIS CASTELLÀ 
5 

Editoral Text 

ISBN:  
9788441233041 

25 € 

All about us 5 activity 
Ed.  Oxford 

ISBN:  
9780194562263 

24 € 

     

6è de 
primària 

INNOVAMAT (sense 
aventures) 

 

ISBN: 
No en té. Només es pot comprar 

per mitjà de l’AFA. No està 
disponible a les llibreries. 

37 € 

Total 

 

76€ 
ITINERARIS CATALÀ 6 

Editoral Text 
ISBN: 

9788441232952 
25 € 

ORTOGRUP LILA 
Editoral Text 

ISBN: 
9788441230125 

14 € 

 

 


