
XANDALLS, RECICLATEXT,
LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR

6è – CURS 2018-2019

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.

 RECICLATEXT   (llibres inclosos: medi, català, castellà, mates, francès i anglès):

Les famílies que vulguin disposar del lot de llibres reciclats hauran de ser sòcies de l’AMPA i pagar una quota  de 50 
€per fill/a.

 Les famílies han d’estar al corrent de pagament del projecte de socialització d’anys anteriors per formar-hi part.
Les famílies que no vulguin formar part del projecte de préstec de llibres o vulguin realitzar la compra en un altre 
establiment, l’escola els hi pot facilitar el llistat amb els codis dels llibres.

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

La compra de llibres/quaderns/material 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 (no entren en el lot de reciclatext, és material fungible, CAL COMPRAR-LOS) : 

ASSIGNATURA QUADERN IBAN
Matemàtiques Quadern d’activitats (Projecte Tram 2.0.) Nº 6. Ed. Text La 

Galera
9788441222106

Anglès Oxford Rooftops 6. Activity Book 9780194503822
Francès Méthode de français: Zoom 2 (Editions Maison des langues) 

Cahier d’activités.
9788415640004



MATERIAL: 

Tot el material es pot reutilitzar del curs passat i només cal portar aquell que no es té o està en mal
estat. 
Pel que fa a les llibretes, es seguiran utilitzant les del curs passat i només caldrà comprar aquelles 
que s’hagin acabat. 

 Agenda de l’Escola ADDITIO
 1 estoig de cremallera amb: llapis de la marca Staedtler n. 2, goma, maquineta , bolígraf blau, 

bolígraf verd i retolador negre de punta fina.
 1 capsa de 12 llapis de colors de fusta marca Giotto, Staedtler o Alpino.
 1 capsa de 12 retoladors (Staedtler, Giotto, Carioca, Jovi...)
 1 tisores tipus “Kaikut” (per dretans o esquerrans, segons convingui)
 1 barra de cola de mida mitjana.
 1 regle de 30 cm amb línia vertical cada 5 cm i compàs senzill bàsic.
 Escaire i transportador d’angles.
 3  llibretes de ratlles mida foli amb marge i sense espiral: Català (color blau), castellà (color 

groc), francés ( lila).
 2 llibretes de quadrícula 4x4, mida foli amb marge i sense espiral: Matemàtiques (color vermell) i 

medi (color verd).
 1 carpeta de gomes senzilla
 Música:1 carpeta de gomes de plàstic resistent mida foli.
                    1 flauta dolça marca Honner (dretans/esquerrans).
 TIC:1 pen de 1 GB.
 Pels alumnes de religió: 1 llibreta doble pauta 2’5 amb marge mida foli i sense espiral.              

Pels alumnes nous o pels que no ho tinguin del curs passat, a més de la llista anterior, 
caldrà afegir el següent:

 1 carpeta de dues anelles amb un llom de 5 cm de gruix 


