
 
 
 
 
 Una motxilla, preferiblement sense rodes, on hi càpiga una carpeta de mida foli. 
 Un estoig de bossa de tres compartiments amb cremallera,12 plastidecors, 12 retoladors i 12 colors de fusta. 
 La bata reglamentària de l’escola amb el nom del nen/a (4 colors a escollir: blau fosc, vermell i verd fosc) Amb una beta per 

penjar. La podeu adquirir al Minimum (Carrer del Governador González, 16, 43001 Tarragona) 
 Dues caixes de mocadors gran. 
 Un paquet de tovalloletes gran. 
 L’equip reglamentari de gimnàstica : pantaló blau fosc i samarreta blanca amb el nom a cada peça, calçat 

d’esport i mitjons.  

L’agenda escolar és gratuïta per l’alumnat soci de l’AMPA. 

Els NO socis l’heu d’adquirir a l’AMPA 

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
ESC “El Serrallo” 
Tarragona 

 

LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL CICLE INICIAL 2n CURS 2019-20 
 

MATEMÀTIQUES: 
Tot Tallers 2 

   Ed. Text la Galera 

 
ISBN: 978-84-412-3171-9 

1.- Si voleu gaudir del descompte en el lot de llibres heu 
de fer l’ ingrés al compte de l’AMPA i lliurar el 
comprovant del pagament a la bústia de l’AMPA abans 
del 4 de juliol de 2020. 

 

BANC DE SABADELL 
ES8600815258410001313037 

 

2.- Al resguard heu de fer constar: el nom i cognoms de 
l’alumne, curs i concepte LLIBRES DE TEXT. D’aquests 

resguard n’heu de guardar una còpia. 
 

3.- Per tal de fer la comanda a l’editorial heu de lliurar el 
resguard de pagament en les dates esmentades NO 
s’acceptarà cap pagament posterior. En cas que feu l’ 
ingrés fora de termini, o si el feu dins de termini però no 
porteu el resguard a l’escola els dies corresponents, es 
tornaran els diners als pares/mares/tutors un cop restada 
la corresponent comissió bancària per devolució de 
rebuts. 

 

4.- Els llibres es lliuraran als nens directament a l’aula el 
primer dia de classe. 

CATALÀ: 
. Quaderns de cal·ligrafia núm. 3 i 4 
Editorial Baula 

ISBN: 978-84-479-1329-9 
ISBN: 978-84-479-1330-5 

. Quadern Ortografia Catalana núm.2 
Editorial Baula 

ISBN/EAN:978-84-479-3706-6 

. LECTOR Quaderns núm. 3 i 4 
Ed. Nadal 

ISBN: 978-84-86545-84-0 
ISBN: 978-84-86545-85-7 

CASTELLÀ: 
. ORTOGRUP AZUL Editorial Text La 
Galera 

ISBN: 978-84-412-3008-8 

ANGLÈS 
 
Amazing Rooftops 2 CB PK 
 
 
 
Amazing Rooftops 2 AB 

 
 

ISBN : 978-01-9416-741-3 
 
 
 

            ISBN : 978-01-9416-740-6 

PREU TOTAL DEL LOT SI FEU LA 
COMANDA A L’AMPA 75€  

 El preu del lot si l’adquiriu pel vostre compte té un preu aproximat de  97€ 
 
 
 

 
QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR 

 
35 € 

Heu de fer l’ Ingrés al compte d’escola 
BBVA 

ES06 0182 6242 51 0201730074 
 

Es imprescindible ,per tal de justificar el pagament, que al resguard feu constar: el 
nom i cognoms de l’alumne, curs i concepte MATERIAL. D’aquest resguard n’heu de 

guardar una còpia i lliurar-la a l’escola. 

 
 
 

 
** Recomanem fer l’ ingrés on-line. En el cas de fer el pagament en efectiu, l’entitat bancària BBVA cobra una comissió de 2€ a 

les persones que no en siguin clients 

 El dia per a portar tot el material a l’escola serà el dia 7 de setembre de 2020. 

MATERIAL PERSONAL 

Llibre de lectura de català. 
                                                                                   
NO SOM ELS TRES PORQUETS (Elisenda Roca)                      ISBN : 978 – 84 – 8343 – 197 - 9 


