
  VENDA DE LLIBRES DE TEXT CURS 2021 – 2022 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Des de l’AFA estem organitzant la VENDA DE LLIBRES DE TEXT per al proper curs. La Direcció de 

l’escola ens ha facilitat el llistat de llibres que s’utilitzaràn el proper curs. En aquesta circular 

trobareu el llistat de llibres que necessitarà el curs que farà el/la vostre/a fill/a; a la taula adjunta 

hi figuren el curs, el títol del llibre i dos columnes amb els preus. 

Des de l’AFA s’ha decidit oferir el servei de venda de llibres a totes les families de l’escola aplicant 

un descompte sobre el PVP (preu de venta al públic) d’un 20% per a les famílies SÒCIES de l’AFA. 

Caldrà que presenteu el vostre carnet de soci. 

Aquests dies també es podrà realitzar el pagament de la Quota de Soci de l’AFA per el proper 

curs 2021-2022 que te un cost de 30€ per família: 

L’horari de venta de llibres serà el següent: 

DIA DE VENDA Horari de MATÍ Horari de TARDA 

02.07.2021 --------------- De 16:30 a 19:30 h 

03.07.2021 De 10:00 a 14:00 h --------------- 

 

 

QUADRE DELS PREUS: 

EDUCACIÓ INFANTIL P-3 

Àrea - Títol Editorial ISBN PVP 
PREU 
SOCIS 

Llengua / Univers de colors P3 Barcanova 9788448948863 40,60 32,48 

  TOTAL: 40,60 32,48 

  

 

El pagament dels llibres, quota de soci, i programa sorell (de 3r a 6è), es pot realitzar 

mitjançant transferència o ingrès, a la compte de l’AFA indicada a continuació, posant en 

comentaris el Nom de l’alumne i el curs, (Cal portar justificant de pagament per poder 

recollir els llibres). 

Per pagament en efectiu, contactar amb nosaltres previament. 

Nº: ES26 0073 0100 5605 0527 5415 -  OPEN BANK 



  VENDA DE LLIBRES DE TEXT CURS 2021 – 2022 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Des de l’AFA estem organitzant la VENDA DE LLIBRES DE TEXT per al proper curs. La Direcció de 

l’escola ens ha facilitat el llistat de llibres que s’utilitzaràn el proper curs. En aquesta circular 

trobareu el llistat de llibres que necessitarà el curs que farà el/la vostre/a fill/a; a la taula adjunta 

hi figuren el curs, el títol del llibre i dos columnes amb els preus. 

Des de l’AFA s’ha decidit oferir el servei de venda de llibres a totes les families de l’escola aplicant 

un descompte sobre el PVP (preu de venta al públic) d’un 20% per a les famílies SÒCIES de l’AFA. 

Caldrà que presenteu el vostre carnet de soci. 

Aquests dies també es podrà realitzar el pagament de la Quota de Soci de l’AFA per el proper 

curs 2021-2022 que te un cost de 30€ per família: 

L’horari de venta de llibres serà el següent: 

DIA DE VENDA Horari de MATÍ Horari de TARDA 

02.07.2021 --------------- De 16:30 a 19:30 h 

03.07.2021 De 10:00 a 14:00 h --------------- 

 

 

QUADRE DELS PREUS: 

EDUCACIÓ INFANTIL P-4 

Àrea - Títol Editorial ISBN PVP 
PREU 
SOCIS 

Llengua / univers de colors P4 Barcanova 9788448948894 40,60 32,48 

Big Wheel 1 Pb Pk Standard Macmillan 978-1-380-02612-5 27,90 22,32 

  TOTAL: 68,50 54,80 

 

El pagament dels llibres, quota de soci, i programa sorell (de 3r a 6è), es pot realitzar 

mitjançant transferència o ingrès, a la compte de l’AFA indicada a continuació, posant en 

comentaris el Nom de l’alumne i el curs, (Cal portar justificant de pagament per poder 

recollir els llibres). 

Per pagament en efectiu, contactar amb nosaltres previament. 

Nº: ES26 0073 0100 5605 0527 5415 -  OPEN BANK 

 



  VENDA DE LLIBRES DE TEXT CURS 2021 – 2022 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Des de l’AFA estem organitzant la VENDA DE LLIBRES DE TEXT per al proper curs. La Direcció de 

l’escola ens ha facilitat el llistat de llibres que s’utilitzaràn el proper curs. En aquesta circular 

trobareu el llistat de llibres que necessitarà el curs que farà el/la vostre/a fill/a; a la taula adjunta 

hi figuren el curs, el títol del llibre i dos columnes amb els preus. 

Des de l’AFA s’ha decidit oferir el servei de venda de llibres a totes les families de l’escola aplicant 

un descompte sobre el PVP (preu de venta al públic) d’un 20% per a les famílies SÒCIES de l’AFA. 

Caldrà que presenteu el vostre carnet de soci. 

Aquests dies també es podrà realitzar el pagament de la Quota de Soci de l’AFA per el proper 

curs 2021-2022 que te un cost de 30€ per família: 

L’horari de venta de llibres serà el següent: 

DIA DE VENDA Horari de MATÍ Horari de TARDA 

02.07.2021 --------------- De 16:30 a 19:30 h 

03.07.2021 De 10:00 a 14:00 h --------------- 

 

 

QUADRE DELS PREUS: 

EDUCACIÓ INFANTIL P-5 

Àrea - Títol Editorial ISBN PVP 
PREU 
SOCIS 

Llengua / univers de colors P5 Barcanova 9788448948924 40,60 32,48 

Big Wheel 2 Pb Pk Standard Macmillan 978-1-380-02646-0 27,90 22,32 

  TOTAL: 68,50 54,80 

 

El pagament dels llibres, quota de soci, i programa sorell (de 3r a 6è), es pot realitzar 

mitjançant transferència o ingrès, a la compte de l’AFA indicada a continuació, posant en 

comentaris el Nom de l’alumne i el curs, (Cal portar justificant de pagament per poder 

recollir els llibres). 

Per pagament en efectiu, contactar amb nosaltres previament. 

Nº: ES26 0073 0100 5605 0527 5415 -  OPEN BANK 

 



  VENDA DE LLIBRES DE TEXT CURS 2021 – 2022 

 

Benvolgudes famílies, 

 

Des de l’AFA estem organitzant la VENDA DE LLIBRES DE TEXT per al proper curs. La Direcció de 

l’escola ens ha facilitat el llistat de llibres que s’utilitzaràn el proper curs. En aquesta circular 

trobareu el llistat de llibres que necessitarà el curs que farà el/la vostre/a fill/a; a la taula adjunta 

hi figuren el curs, el títol del llibre i dos columnes amb els preus. 

Des de l’AFA s’ha decidit oferir el servei de venda de llibres a totes les families de l’escola aplicant 

un descompte sobre el PVP (preu de venta al públic) d’un 20% per a les famílies SÒCIES de l’AFA. 

Caldrà que presenteu el vostre carnet de soci. 

Aquests dies també es podrà realitzar el pagament de la Quota de Soci de l’AFA per el proper 

curs 2021-2022 que te un cost de 30€ per família: 

L’horari de venta de llibres serà el següent: 

DIA DE VENDA Horari de MATÍ Horari de TARDA 

02.07.2021 --------------- De 16:30 a 19:30 h 

03.07.2021 De 10:00 a 14:00 h --------------- 

 

 

QUADRE DELS PREUS: 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1r 

Àrea - Títol Editorial ISBN PVP 
PREU 
SOCIS 

Llengua Catalana i Literatura 
XAT 1 

Vicens Vives 9788468220802 37,45 29,96 

Matemàtiques. 
Matemàtiques 1. Trimestralitzat 

Vicens Vives 9788468215341 37,45 29,96 

Llengua estrangera (Anglès). 
KIDS CAN! 1 Pb&ExtraFun ePk 

Macmillan 978-1-380-05166-0 30,20 24,16 

    TOTAL: 105,10 84,08 

El pagament dels llibres, quota de soci, i programa sorell (de 3r a 6è), es pot realitzar 

mitjançant transferència o ingrès, a la compte de l’AFA indicada a continuació, posant en 

comentaris el Nom de l’alumne i el curs, (Cal portar justificant de pagament per poder 

recollir els llibres). 

Per pagament en efectiu, contactar amb nosaltres previament. 

Nº: ES26 0073 0100 5605 0527 5415 -  OPEN BANK 

 



  VENDA DE LLIBRES DE TEXT CURS 2021 – 2022 

 

Benvolgudes famílies, 

Des de l’AFA estem organitzant la VENDA DE LLIBRES DE TEXT per al proper curs. La Direcció de 

l’escola ens ha facilitat el llistat de llibres que s’utilitzaràn el proper curs. En aquesta circular 

trobareu el llistat de llibres que necessitarà el curs que farà el/la vostre/a fill/a; a la taula adjunta 

hi figuren el curs, el títol del llibre i dos columnes amb els preus. 

Des de l’AFA s’ha decidit oferir el servei de venda de llibres a totes les families de l’escola aplicant 

un descompte sobre el PVP (preu de venta al públic) d’un 20% per a les famílies SÒCIES de l’AFA. 

Caldrà que presenteu el vostre carnet de soci. 

Aquests dies també es podrà realitzar el pagament de la Quota de Soci de l’AFA per el proper 

curs 2021-2022 que te un cost de 30€ per família: 

L’horari de venta de llibres serà el següent: 

DIA DE VENDA Horari de MATÍ Horari de TARDA 

02.07.2021 --------------- De 16:30 a 19:30 h 

03.07.2021 De 10:00 a 14:00 h --------------- 

 

 

QUADRE DELS PREUS: 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 2n 

Àrea - Títol Editorial ISBN PVP 
PREU 
SOCIS 

Llengua Catalana i Literatura. 
XAT 2 

Vicens Vives 9788468228723 37,45 29,96 

Llengua Catalana i Literatura. 
Llengua 2. Lectures 

Vicens Vives 9788468229492 23,90 19,12 

Matemàtiques. 
Matemàtiques 2. Trimestralitzat 

Vicens Vives 9788468228822 37,45 29,96 

Llengua estrangera (Anglès). 
KIDS CAN! 2 Pb&ExtraFun ePk 

Macmillan 978-1-380-05386-2 30,20 24,16 

    TOTAL: 129,00 103,20 

El pagament dels llibres, quota de soci, i programa sorell (de 3r a 6è), es pot realitzar 

mitjançant transferència o ingrès, a la compte de l’AFA indicada a continuació, posant en 

comentaris el Nom de l’alumne i el curs, (Cal portar justificant de pagament per poder 

recollir els llibres). 

Per pagament en efectiu, contactar amb nosaltres previament. 

Nº: ES26 0073 0100 5605 0527 5415 -  OPEN BANK 

 



  VENDA DE LLIBRES DE TEXT CURS 2021 – 2022 

Benvolgudes famílies, 

Des de l’AFA estem organitzant la VENDA DE LLIBRES DE TEXT per al proper curs. La Direcció de 

l’escola ens ha facilitat el llistat de llibres que s’utilitzaràn el proper curs. En aquesta circular 

trobareu el llistat de llibres que necessitarà el curs que farà el/la vostre/a fill/a; a la taula adjunta 

hi figuren el curs, el títol del llibre i dos columnes amb els preus. 

Des de l’AFA s’ha decidit oferir el servei de venda de llibres a totes les families de l’escola aplicant 

un descompte sobre el PVP (preu de venta al públic) d’un 20% per a les famílies SÒCIES de l’AFA. 

Caldrà que presenteu el vostre carnet de soci. 

Aquests dies també es podrà realitzar el pagament de la Quota de Soci de l’AFA per el proper 

curs 2021-2022 que te un cost de 30€ per família: 

L’horari de venta de llibres serà el següent: 

DIA DE VENDA Horari de MATÍ Horari de TARDA 

02.07.2021 --------------- De 16:30 a 19:30 h 

03.07.2021 De 10:00 a 14:00 h --------------- 

QUADRE DELS PREUS: 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 3r 

Àrea - Títol Editorial ISBN PVP 
PREU 
SOCIS 

PREU 
SOCIS 
(PROG. 

SORELL) 

Llengua Catalana i Literatura. 
Llengua 3 

Vicens 
Vives 

9788468220840 37,45 29,96 - 

Llengua Castellana i Literatura. 
Chimpa 3 

Vicens 
Vives 

9788468221236 37,45 29,96 - 

Matemàtiques. 
Matemàtiques 3 

Vicens 
Vives 

9788468220826 37,45 29,96 - 

Llengua estrangera (Anglès). 
TIGER 3. Pupil’s Book 

Macmillan 9781380014627 31,85 25,48 - 

Llengua estrangera (Anglès). 
TIGER 3. Activity Book A 

Macmillan 9780230475472 25,45 20,36 20,36 

QUOTA PROGRAMA SORELL - - 15,00 

  TOTAL: 169,65 135,72 35,36 

  

El pagament dels llibres, quota de soci, i programa sorell (de 3r a 6è), es pot realitzar mitjançant 

transferència o ingrès, a la compte de l’AFA indicada a continuació, posant en comentaris el 

Nom de l’alumne i el curs, (Cal portar justificant de pagament per poder recollir els llibres).          

Per pagament en efectiu, contactar amb nosaltres previament. 

Nº: ES26 0073 0100 5605 0527 5415 -  OPEN BANK 

 



  VENDA DE LLIBRES DE TEXT CURS 2021 – 2022 

Benvolgudes famílies, 

Des de l’AFA estem organitzant la VENDA DE LLIBRES DE TEXT per al proper curs. La Direcció de 

l’escola ens ha facilitat el llistat de llibres que s’utilitzaràn el proper curs. En aquesta circular 

trobareu el llistat de llibres que necessitarà el curs que farà el/la vostre/a fill/a; a la taula adjunta 

hi figuren el curs, el títol del llibre i dos columnes amb els preus. 

Des de l’AFA s’ha decidit oferir el servei de venda de llibres a totes les families de l’escola aplicant 

un descompte sobre el PVP (preu de venta al públic) d’un 20% per a les famílies SÒCIES de l’AFA. 

Caldrà que presenteu el vostre carnet de soci. 

Aquests dies també es podrà realitzar el pagament de la Quota de Soci de l’AFA per el proper 

curs 2021-2022 que te un cost de 30€ per família: 

L’horari de venta de llibres serà el següent: 

DIA DE VENDA Horari de MATÍ Horari de TARDA 

02.07.2021 --------------- De 16:30 a 19:30 h 

03.07.2021 De 10:00 a 14:00 h --------------- 

 

QUADRE DELS PREUS: 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 4t 

Àrea - Títol Editorial ISBN PVP 
PREU 
SOCIS 

PREU SOCIS 
(PROG. 

SORELL) 

Llengua Catalana i Literatura. 
Chimpa 4 

Vicens 
Vives 

9788468228532 37,45 29,96 - 

Llengua Castellana i Literatura. 
Llengua 4 

Vicens 
Vives 

9788468228631 37,45 29,96 - 

Matemàtiques. 
Matemàtiques 4 

Vicens 
Vives 

9788468228839 37,45 29,96 - 

Llengua estrangera (Anglès). 
TIGER 4. Pupil’s Book 

Macmillan 9781380014634 31,85 25,48 - 

Llengua estrangera (Anglès). 
TIGER 4. Activity Book A 

Macmillan 9780230475489 25,45 20,36 20,36 

QUOTA PROGRAMA SORELL - - 15,00 

  TOTAL: 169,65 135,72 35,36 

El pagament dels llibres, quota de soci, i programa sorell (de 3r a 6è), es pot realitzar mitjançant 

transferència o ingrès, a la compte de l’AFA indicada a continuació, posant en comentaris el Nom 

de l’alumne i el curs, (Cal portar justificant de pagament per poder recollir els llibres).                      

Per pagament en efectiu, contactar amb nosaltres previament. 

Nº: ES26 0073 0100 5605 0527 5415 -  OPEN BANK 

 



  VENDA DE LLIBRES DE TEXT CURS 2021 – 2022 

Benvolgudes famílies, 

Des de l’AFA estem organitzant la VENDA DE LLIBRES DE TEXT per al proper curs. La Direcció de 

l’escola ens ha facilitat el llistat de llibres que s’utilitzaràn el proper curs. En aquesta circular 

trobareu el llistat de llibres que necessitarà el curs que farà el/la vostre/a fill/a; a la taula adjunta 

hi figuren el curs, el títol del llibre i dos columnes amb els preus. 

Des de l’AFA s’ha decidit oferir el servei de venda de llibres a totes les families de l’escola aplicant 

un descompte sobre el PVP (preu de venta al públic) d’un 20% per a les famílies SÒCIES de l’AFA. 

Caldrà que presenteu el vostre carnet de soci. 

Aquests dies també es podrà realitzar el pagament de la Quota de Soci de l’AFA per el proper 

curs 2021-2022 que te un cost de 30€ per família: 

L’horari de venta de llibres serà el següent: 

DIA DE VENDA Horari de MATÍ Horari de TARDA 

02.07.2021 --------------- De 16:30 a 19:30 h 

03.07.2021 De 10:00 a 14:00 h --------------- 

 

QUADRE DELS PREUS: 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 5è 

Àrea - Títol Editorial ISBN PVP 
PREU 
SOCIS 

PREU SOCIS 
(PROG. 

SORELL) 

Llengua Catalana i Literatura. 
Llengua 5 

Vicens 
Vives 

9788468214610 37,45 29,96 - 

Matemàtiques. 
Matemàtiques 5 

Vicens 
Vives 

9788468219639 37,45 29,96 - 

Llengua estrangera (Anglès). 
TIGER 5. Pupil’s Book 

Macmillan 9781380014641 31,85 25,48 - 

Llengua estrangera (Anglès). 
TIGER 5. Activity Book A 

Macmillan 9780230431331 25,45 20,36 20,36 

QUOTA PROGRAMA SORELL - - 15,00 

  TOTAL: 132,20 105,76 35,36 

 

El pagament dels llibres, quota de soci, i programa sorell (de 3r a 6è), es pot realitzar mitjançant 

transferència o ingrès, a la compte de l’AFA indicada a continuació, posant en comentaris el 

Nom de l’alumne i el curs, (Cal portar justificant de pagament per poder recollir els llibres).      

Per pagament en efectiu, contactar amb nosaltres previament. 

Nº: ES26 0073 0100 5605 0527 5415 -  OPEN BANK 

 



  VENDA DE LLIBRES DE TEXT CURS 2021 – 2022 

Benvolgudes famílies, 

Des de l’AFA estem organitzant la VENDA DE LLIBRES DE TEXT per al proper curs. La Direcció de 

l’escola ens ha facilitat el llistat de llibres que s’utilitzaràn el proper curs. En aquesta circular 

trobareu el llistat de llibres que necessitarà el curs que farà el/la vostre/a fill/a; a la taula adjunta 

hi figuren el curs, el títol del llibre i dos columnes amb els preus. 

Des de l’AFA s’ha decidit oferir el servei de venda de llibres a totes les families de l’escola aplicant 

un descompte sobre el PVP (preu de venta al públic) d’un 20% per a les famílies SÒCIES de l’AFA. 

Caldrà que presenteu el vostre carnet de soci. 

Aquests dies també es podrà realitzar el pagament de la Quota de Soci de l’AFA per el proper 

curs 2021-2022 que te un cost de 30€ per família: 

L’horari de venta de llibres serà el següent: 

DIA DE VENDA Horari de MATÍ Horari de TARDA 

02.07.2021 --------------- De 16:30 a 19:30 h 

03.07.2021 De 10:00 a 14:00 h --------------- 

 

QUADRE DELS PREUS: 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 6è 

Àrea - Títol Editorial ISBN PVP 
PREU 
SOCIS 

PREU SOCIS 
(PROG. 

SORELL) 

Llengua Catalana i Literatura. 
Llengua 6 

Vicens 
Vives 

9788468223155 37,45 29,96 - 

Matemàtiques. 
Matemàtiques 6 

Vicens 
Vives 

9788468215761 37,45 29,96 - 

Llengua estrangera (Anglès). 
TIGER 6. Pupil’s Book 

Macmillan 9781380014658 31,85 25,48 - 

Llengua estrangera (Anglès). 
TIGER 6. Activity Book A 

Macmillan 9780230431461 25,45 20,36 20,36 

QUOTA PROGRAMA SORELL - - 15,00 

    TOTAL: 132,20 105,76 35,36 

 

El pagament dels llibres, quota de soci, i programa sorell (de 3r a 6è), es pot realitzar mitjançant 

transferència o ingrès, a la compte de l’AFA indicada a continuació, posant en comentaris el 

Nom de l’alumne i el curs, (Cal portar justificant de pagament per poder recollir els llibres).      

Per pagament en efectiu, contactar amb nosaltres previament. 

Nº: ES26 0073 0100 5605 0527 5415 -  OPEN BANK 

 


