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RELACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL 
CURS 2015-2016 

 
Benvolguts pares i mares, 
 
 Us fem arribar la relació de llibres de text, llibres de lectura i material escolar que els vostres fills 
necessitaran per al proper curs. Us recordem que per poder fer ús dels llibres reutilitzats i gaudir de la 
subvenció de l’ajuntament, heu d’haver signat el compromís de reutilització de llibres de text, ser soci de 
l’AMPA i estar al corrent de pagament de la quota de soci, haver pagat la quota per a la bossa de 
reutilització de llibres de text i haver retornat a l’escola tots els llibres reutilitzats a anys anteriors sense 
incidències. 
 
 Us informem que, a partir d’aquest any, tots els alumnes gaudiran de la subvenció de l’ajuntament 
de forma proporcional al cost dels seus llibres. En aquest sentit la subvenció cobrirà el mateix percentatge 
del cost dels llibres de cada alumne. Tanmateix els alumnes de 3er a 6è podran gaudir d’aquesta subvenció 
sense que aquesta passi a formar part de la borsa de reutilització de llibres. 
 

Aquest any el lliurament dels llibres de text es farà directament als alumnes el primer dia de 
classe, de forma que no cal que els vingueu a buscar. Els llibres de lectura i la resta del material l’haureu de 
recollir i pagar en efectiu al despatx de l’AMPA el primer dia de classe (de 9:00 a 10:00 i de 15:00 a 16:15) 
i/o el dissabte 19/09/15 (de 10:00 a 13:00). 

 
El termini per realitzar el pagament dels llibres de text acaba el diumenge 15/07/15, i podeu 

realitzar-lo de la següent forma: 
1) Mitjançant ingrés per finestreta (amb comissió) o transferència bancària (amb o sense comissió, 

depenent de les condicions del vostre compte) al següent número de compte: 
BANC DE SABADELL 

ES47 0081 0183 0200 0119 0130 
2) A través del caixer automàtic de BANC DE SABADELL (sense comissió), de la següent forma: 

 Desprès d’introduir la targeta, seleccioneu l’opció “MÉS OPERACIONS” 
 Posteriorment, “PAGAMENT A TERCERS”. 
 Introduïu el Codi Numèric de la nostre entitat, que és el 001902. 
 Seleccioneu el concepte a pagar (si teniu més d’un fill haureu de fer-ho en diferents pagaments). 
 
 

LLIBRES DE TEXT – 2on PVP AMB 
REUTILITZACIÓ 

PVP SENSE 
REUTILITZACIÓ 

Llengua CATALANA - Parlem i escrivim 2. 32,31 € 32,31 €
Llengua CATALANA - Llegim i escoltem 2. 32,31 € 32,31 €
Món cal·ligràfic - Quadern nº 5. 3,51 € 3,51 €
Lengua CASTELLANA - Voces 2. 31,01 € 31,01 €
MATEMÀTIQUES 2 - Llibre de text. 32,31 € 32,31 €
MATEMÀTIQUES - Quadern nº 4. 8,46 € 8,46 €
MATEMÀTIQUES - Quadern nº 5. 8,46 € 8,46 €
MATEMÀTIQUES - Quadern nº 6. 8,46 € 8,46 €
CONEIXEMENT DEL MEDI - Quadern nº 2. 11,34 € 11,34 €
ANGLÈS. Big surprise 2 - Classbook. 22,14 € 22,14 €
ANGLÈS. Big surprise 2 - Activity book. 15,35 € 15,35 €
Agenda escolar per primària 3,70 € 3,70 €
Paquet de 500 fulls DIN_A4 de 80 gr. (blanc i setinat) 3,50 € 3,50 €

IMPORT TOTAL 212,86 € 212,86 €
Subvenció per reutilització -146,70 € 0,00 €

TOTAL A PAGAR 66,16 € 212,86 €
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