
ESCOLA JOAN MARAGALL – LA LLAGOSTA 
 
 

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS ESCOLAR 19-20 
 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA- 2n CURS 
 
Llibres de venta a Casanovas:   51,45€ 
 

 
LLENGUA 

CATALANA 
 

 
Practica i aprèn. Llengua catalana 2n Primària – Dimensions i 

competències 
(9788447936762) 

Editorial 
Baula 

 

 
ANGLÈS 

 
Tiger  Tales 2n Pupil’s Ebook (9780230475465) 

 

Ed. 
Macmillan 

AGENDA ESCOLAR                                  Model Llibreria Casanovas 
    
Dies de venda de llibres: Enguany, degut a la particularitat de la situació que estem vivint, el pagament 
dels llibres es farà per transferència a la llibreria Casanovas: IBAN ES96 0182 9791 0202 0151 0531.  
Els nens rebran els llibres directament a les seves aules. 
Quan feu la transferència, on diu concepte, recordeu posar: 
MARAGALL- EL CURS QUE FA EL NEN- NOM I COGNOMS DE L'ALUMNE. 
 
AMPA:  20€ per família 
 

Per poder comprar els llibres i el projecte innovamat, abans s’ha de pagar la quota de l’AMPA.   
ES48 0081 0039 8500 0148 3857 
 
 
Projecte Innovamat:  40€ 
 

PROJECTE INNOVAMAT: els llibres, els quadernets i el material d’INNOVAMAT s’han de pagar a 
secretaria o mitjançant una transferència al número de compte: ES40 0081 0039 8600 0148 3758 

 
Material escolar: 130€ / 90€ 
 

El material de classe és comú per a tots i es compra amb la quota de material. 
Enguany, el rebut de material és de 130€ i es dividirà en dos: a l’octubre i al març.  
Aquells que esteu al corrent de pagament, tindreu un descompte de 40€. Per tant, pagareu 90€  
(45€ + 45€). 

 
Material individual de l’ alumne:    
 

Ampolla d’aigua i capsa de mocadors. 
És recomanable porta la bata i l’equip esportiu de l’escola. 

 
Per a treballar i jugar amb els vostres fills i filles durant l’estiu podeu consultar aquesta adreça a la web: 
 
http://www.symbaloo.com/mix/primer7    
 
I per practicar podeu treballar un quadern de vacances adient a l’edat.     
 
Recordeu: Als blocs de cada curs hi ha penjades activitats que han fet els alumnes al llarg del curs. 
 
Les classes començaran el 14 de setembre. 
 
                                                        Bones Vacances! 

http://www.symbaloo.com/mix/

