
 
ESCOLA JOAN MARAGALL – LA LLAGOSTA 

 
LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR PER AL CURS ESCOLAR 20-21 

 
INFANTIL P-5 

 
 

-  Pensar amb les mans 5 anys. Reglets 

Ed. Baula  (ISBN: 978-84-479-3325-9) 

- La terra de les lletres (ISBN: 978-84-479-2555-1)  
 

- Quadern de nombres 3 
Ed. Baula (ISBN: 9788447913756) 
 

- Quadern de nombres 4 
Ed. Baula (ISBN: 9788447913763)  
 
Preu:   50,05€      

............................................................................. 
 
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. 
 
Per poder adquirir els llibres a l’escola és imprescindible abonar la quota de l’AMPA 
 
Quota de l’AMPA: 20€ per família. 
Podeu fer una transferència en el següent número de compte:   
ES48 0081 0039 8500 0148 3857 
 
 
Material individual de l’ alumne: 
Ampolla d’aigua, bossa per esmorzar, tovalló, tovalloletes humides (1 paquet), mocadors de paper (1 
paquet), paper de cuina, bossa amb roba de recanvi i equip esportiu. 
El material de classe és comú per a tots i es compra de la quota de material. 
La bata és obligatòria i l’equip esportiu de l’escola és recomanable portar-lo. 
 
Us recordem que, enguany, el rebut de material (130€) es dividirà en dos pagaments: 65€ a 
l’octubre i 65€ al març. Aquells que esteu al corrent de pagament, tindreu un descompte de 
40€. Per tant haureu de pagar 90€ (45€ i 45€). 
 
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/escolajoanmaragallp4 
 
Recordeu: Als blocs de cada curs hi ha penjades activitats que han fet els alumnes al llarg del curs. 
 
I per practicar podeu treballar els quaderns de vacances de P4 de les editorials: Barcanova o Baula 
 
Les classes començaran el 15 de setembre. 
 

Bones Vacances! 


