
 
 
 

2n – CURS 2019-2020 

 
LLIBRES, XANDALLS I MATERIAL ESCOLAR 

 
 

IMPORTANT!! El divendres 5 de juliol de 9.00h a 13.30h l’AMPA estarà a l’escola per ajudar a les famílies que ho 
necessitin a fer les comandes online tant de xandalls com de llibres i material escolar. També us podreu emprovar 
els xandalls per veure quina talla us va millor. 
 

● QUOTA AMPA 

 
Les famílies que vulguin ser sòcies de l´Ampa i aconseguir així descomptes en la compra de llibres i/o material, 
xandalls i activitats extraescolars, a banda de col·laborar en les diferents activitats que organitza i gestiona l´Ampa 
hauran de pagar una quota de 20€ per família. 
  

El pagament es pot fer mitjançant ingrés bancari al compte de l´Ampa indicant  “Quota AMPA, nom i curs del fill/a al 
següent numero de compte de l’Ampa Escola Pedralta:  
Banco Santander : IBAN ES98 0049 3437 47 2014108807 

 
O, preferiblement, es pot pagar mitjançant Comercial Girona de Llibres S.L. a la pròpia web a l’hora de comprar els 
llibres i/o material escolar. 

 

 XANDALLS 

 
Es compren a web de Rompoda. Accediu a https://rompoda.com/shop/es/autenticacion?back=my-account i doneu-
vos d’alta. El codi de centre és 172461 

És recomanable portar els xandalls de l’escola, d’estiu i d’hivern, per fer Ed. Física i sortides escolars. Tot el material i 
roba ha d’anar marcat amb el nom i cognom de l’alumne/a. 
 
 

 VENDA DE LLIBRES, VIA ONLINE AMB LLIURAMENT A L’ESCOLA O A DOMICILI: 
 

La compra de llibres/quaderns/material/agenda es pot realitzar via online. El període d’obertura de la venda on-line és 
del dia 5 de Juliol 2019 fins al 18 de Juliol 2019, i es per a socis de l’Ampa (www.comercialgirona.cat/comandes                   
Codi ESCOLA: pedralta     //    Codi d'ACCÉS: 5691) 
 

QUADERNS  (és material fungible, cal comprar-los) : 
 

ASSIGNATURA LLIBRES CODI ISBN-EAN13 

 - - 

Matemàtiques Matemàtiques 2n. Ed. Barcanova 9788448944452 

Català Quaderns LECTOR Núm.4, 5, 6, Ed. Nadal. 
 
Ortogrup Text Galera Blau. 

9788486545857, 9788486545864, 
9788486545871,   
9788441222434 

 

Castellà Proyecto Zoom (2.1, 2.2 i 2.3) Ed. Vicens Vives 9788468255316 

Anglès Amazing Rooftops 2. Classbook 9780194167413 

 

https://rompoda.com/shop/es/autenticacion?back=my-account


MATERIAL:  
 
 

Tot el material es pot reutilitzar del curs passat i només cal portar aquell 
que no es té o està en mal estat.  

 

 

● Agenda de l’escola ADDITIO 
● 1 estoig de cremallera  dos pisos ( que no sigui de bossa) 
● 1 capsa de 20x30x11 ( important respectar aquestes mides) , que tapi bé i amb el següent material: 

o 10  llapis de marca Staedtler n. 2. 
o 10 gomes de nata. 
o 2 maquinetes METÀL·LIQUES 
o 1 capsa de 12 plastidecors. 
o 1 capsa de 12 llapis de colors de fusta marca Staedtler o Alpino. 
o 1 capses de 12 retoladors (Staedtler, Giotto, Carioca, Jovi...) 
o 1 capsa de 15 ceres toves de la marca Manley. 
o 1 tisores tipus “Kaikut” (per dretans o esquerrans, segons convingui) 
o 4 barres de cola de mida mitjana DE QUALITAT 
o 1 regle de 30 cm. 

● 1 carpeta de gomes, plastificades, resistents i de mida foli ( aula) 
 

PER ALUMNES NOUS A L’ESCOLA CAL PORTAR TOT EL LLISTAT ANTERIOR MÉS EL SEGÜENT: 
 

● 1 llibreta blanca sense pauta, mida foli, de 50 fulls i sense espiral. 
● 1 llibreta mida foli de doble pauta de 3’5 amb marge, sense espiral. 
● 1 carpeta de dues anelles amb un llom de 5 cm de gruix 

 


