
COMUNITAT DE PETITS 
CURS LLIBRE EDITORIAL PREU MATERIAL 

I 4 anys EntusiasMAT P4 TEKMANBOOKS 28€  - 
I 5 anys EntusiasMAT P5 TEKMANBOOKS 28€  - 

 

IMPORTANT: Caldrà fer el pagament de l’ENTUSIASMAT ABANS DEL 13 DE JULIOL 

- S’ha d’abonar al compte  de “La Caixa” ES92 2100 3069 6722 0011 8505 en cas de fer-ho per Internet. 

- Si es fa a través del caixer els passos són els mateixos que pels pagaments de material o sortides: Altres 

opcions/Pagaments/sense codi de barres/Col·legi i matrícules/amb codi d’entitat 0106788 

- En totes dues opcions: a remitent cal detallar el concepte (ENTUSIASMAT) + el nom/cognom + curs de 

l'alumne (el que farà durant el curs 20/21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNITAT DE MITJANS 
CURS LLIBRE EDITORIAL PREU MATERIAL 

1r 

EntusiasMAT 1r TEKMANBOOKS 55€ - 1 Llibreta grapada DIN-A5 50 fulls llisa 
(Escolofi) 

- 1 Carpeta de cartró amb gomes (pels 
deures) 

- Estoig de bossa amb tres cremalleres 
BUIT  per deixar a l’escola.  

- Estoig per tenir a casa amb llapis, 
goma, maquineta, llapis de colors i 
retoladors.  

 

Grafomotricitat 1 i  2 TEIDE 

Lectojocs 1 i 2 SALVATELLA 

Heroes 1 Pupil’s Book MACMILLAN EDUCATION 

2n 

EntusiasMAT 2n TEKMANBOOKS 55€ - Carpeta de cartró amb gomes (pels 
deures). 

- Llibreta sense espiral, mida DIN-A4, 
amb marge i de pauta de dues ratlles 
de 3 mm (Escolofi) 

- Estoig de bossa amb tres cremalleres 
BUIT  per deixar a l’escola.  

- Estoig per tenir a casa amb llapis, 
goma, maquineta, llapis de colors i 
retoladors.  

 

Lectojocs 5 i 6 SALVATELLA 

Heroes 2 Pupil’s Book MACMILLAN EDUCATION 

3r 

EntusiasMAT 3r TEKMANBOOKS 55€ - 1 Llibreta nova sense espiral, mida 
DIN-A4, amb marge i de pauta de 3 
mm. Escolofi.  

- 1 Paquet de fulls amb marge i de 
pauta de 3 mm, de 100 fulls. 

- Carpesà de 4 anelles amb separadors 
de colors.  

- 1 carpeta per anglès de plàstic. 
- Estoig de bossa amb tres cremalleres 

BUIT  per deixar a l’escola.  
- Estoig per tenir a casa amb llapis, 

goma, maquineta, boli blau, boli 
vermell, llapis de colors i retoladors.  

 
 

IMPORTANT: Caldrà fer el pagament de l’ENTUSIASMAT ABANS DEL 13 DE JULIOL 

- S’ha d’abonar al compte  de “La Caixa” ES92 2100 3069 6722 0011 8505 en cas de fer-ho per Internet. 

- Si es fa a través del caixer els passos són els mateixos que pels pagaments de material o sortides: Altres 

opcions/Pagaments/sense codi de barres/Col·legi i matrícules/amb codi d’entitat 0106788 

- En totes dues opcions: a remitent cal detallar el concepte (ENTUSIASMAT) + el nom/cognom + curs de 

l'alumne (el que farà durant el curs 20/21). 

 

EXEMPLES D’ESTOIG:  https://www.raimapapers.cat/7362/estuche-trizip-girl-3-colorss.jpg 

https://www.raimapapers.cat/7362/estuche-trizip-girl-3-colorss.jpg


COMUNITAT DE GRANS 
CURS LLIBRE EDITORIAL PREU MATERIAL 

4t 

EntusiasMAT 4t TEKMANBOOKS 55€ - 1 Paquet de fulls amb marge i de 
pauta de 3 mm, de 100 fulls. 

- Carpesà de 4 anelles amb separadors 
de colors.  

- Estoig de bossa amb tres cremalleres 
BUIT  per deixar a l’escola.  

- Estoig per tenir a casa amb llapis, 
goma, maquineta, boli blau, boli 
vermell, llapis de colors i retoladors.  

 

5è 

EntusiasMAT 5è TEKMANBOOKS 55€ - 1 recanvi de fulls pauta de 3mm 
DINA4 

- 1 recanvi de fulls blancs 80 gr DINA4 
- Carpesà de 4 anelles amb separadors 

de colors.  
- Estoig de bossa amb tres cremalleres 

BUIT  per deixar a l’escola.  
- Estoig per tenir a casa amb llapis, 

goma, maquineta, boli blau, boli 
vermell, llapis de colors i retoladors.   

 

Flauta dolça: Model 9508 

(funda verda) o Model 

9516 (funda taronja) 

HOHNER 

6è 

Wonder LA CAMPANA - 1 llibreta quadriculada. Mida: foli 
amb marge. 100 fulls. Tapa dura. 

- 1 recanvi de fulls pauta de 3mm 
DINA4 

- 1 recanvi de fulls blancs 80 gr DINA4 
- Carpesà de 4 anelles amb separadors 

de colors.  
- Estoig de bossa amb tres cremalleres 

BUIT  per deixar a l’escola.  
- Estoig per tenir a casa amb llapis, 

goma, maquineta, boli blau, boli 
vermell, llapis de colors i retoladors.   

 

Dossier Competències 
bàsiques.   

S’avisarà d’on i quan 
comprar-lo. 

 

IMPORTANT: Caldrà fer el pagament de l’ENTUSIASMAT ABANS DEL 13 DE JULIOL 

- S’ha d’abonar al compte  de “La Caixa” ES92 2100 3069 6722 0011 8505 en cas de fer-ho per Internet. 

- Si es fa a través del caixer els passos són els mateixos que pels pagaments de material o sortides: Altres 

opcions/Pagaments/sense codi de barres/Col·legi i matrícules/amb codi d’entitat 0106788 

- En totes dues opcions: a remitent cal detallar el concepte (ENTUSIASMAT) + el nom/cognom + curs de 

l'alumne (el que farà durant el curs 20/21). 

EXEMPLES D’ESTOIG:  https://www.raimapapers.cat/7362/estuche-trizip-girl-3-colorss.jpg 

https://www.raimapapers.cat/7362/estuche-trizip-girl-3-colorss.jpg

