Benvolgudes famílies,
A continuació us relacionem els llibres corresponents al curs 2015-16 on s’indica
el preu per als socis de l’AMPA:

P3

Editorial TEIDE. CURS 2015- 2016
ISBN 978-84-307-0707-2 El Meu petit món Llengua

PREU

QUOTA AMPA (*)
TOTAL EUROS A INGRESSAR (**)

45,00 €
70,00 €

25,00 €

(*) Quota Ampa 1r germà 45€; 2n germà 15€; 3r germà 0€
(**) Ingrés a Catalunya Caixa núm.: 2013 0025 95 0200850340
Informació ingrés: CURS, COGNOMS I NOM NEN
ES MOLT IMPORTANT QUE POSEU EL NOM DE L'ALUMNE I EL CURS
Com ja sabeu, a partir de 3r de primària, i fins a 6è, tots els llibres estan socialitzats i
a 1r i 2n els de lectura i música. Els que vulgueu comprar els llibres a través de l’AMPA,
heu d’acollir-vos a la socialització i pagar la quota.
Per realitzar el pagament, heu d’efectuar un ingrés al compte de l'AMPA de Catalunya Caixa
que hi figura a dalt indicant cognoms, nom i curs del nen/a. Aquest ingrés s'ha de realitzar
a ser possible abans de l'1 de setembre; l'AMPA i els professors s'encarregaran de distribuir
els llibres directament als nens.
Adjuntem també informació de les activitats extraescolars i del servei d'acollida.
Us farem arribar el preu definitiu del menjador al setembre; estimem que estarà al voltant
dels 121,25 euros/mes (llevat els mesos de setembre i juny que serà d’uns 61,00 euros).
Desitgem que passeu un bon estiu,
Associació de mares i pares d’alumnes
Barcelona, juny 2015

NOTA: Podeu comprar la bata la samarreta per als alumnes de P3- P4 i P5
al despatx de l’AMPA, en l’horari de secretaria. , dimarts i dijous de 9 a 17 h

Benvolgudes famílies,
A continuació us relacionem els llibres corresponents al curs 2015-16 on s’indica
el preu per als socis de l’AMPA:

P4 Editorial TEIDE. CURS 2015- 2016
ISBN 978-84-307-0716-4 El Meu petit món Llengua

PREU
26,00 €

QUOTA AMPA (*)
TOTAL EUROS A INGRESSAR (**)

45,00 €
71,00 €

(*) Quota Ampa 1r germà 45€; 2n germà 15€; 3r germà 0€
(**) Ingrés a Catalunya Caixa núm.: 2013 0025 95 0200850340
Informació ingrés: CURS, COGNOMS I NOM NEN
Com ja sabeu, a partir de 3r de primària, i fins a 6è, tots els llibres estan socialitzats i
a 1r i 2n els de lectura i música. Els que vulgueu comprar els llibres a través de l’AMPA,
heu d’acollir-vos a la socialització i pagar la quota.
Per realitzar el pagament, heu d’efectuar un ingrés al compte de l'AMPA de Catalunya Caixa
que hi figura a dalt indicant cognoms, nom i curs del nen/a. Aquest ingrés s'ha de realitzar
a ser possible abans de l'1 de setembre; l'AMPA i els professors s'encarregaran de distribuir
els llibres directament als nens.
Adjuntem també informació de les activitats extraescolars i del servei d'acollida.
Us farem arribar el preu definitiu del menjador al setembre; estimem que estarà al voltant
dels 121,25 euros/mes (llevat els mesos de setembre i juny que serà d’uns 61,00 euros).
Desitgem que passeu un bon estiu,
Associació de mares i pares d’alumnes
Barcelona, juny 2015

NOTA: Podeu comprar la bata la samarreta per als alumnes de P3- P4 i P5
al despatx de l’AMPA, en l’horari de secretaria. , dimarts i dijous de 9 a 17 h

Benvolgudes famílies,
A continuació us relacionem els llibres corresponents al curs 2015-16 on s’indica
el preu per als socis de l’AMPA:

P5 Editorial TEIDE. CURS 2015-2016
ISBN 978-84-307-0770-6

El Meu petit món Llengua

QUOTA AMPA (*)
TOTAL EUROS A INGRESSAR (**)

PREU
27,00 €

45,00 €
72,00 €

(*) Quota Ampa 1r germà 45€; 2n germà 15€; 3r germà 0€
(**) Ingrés a Catalunya Caixa núm.: 2013 0025 95 0200850340
Informació ingrés: CURS, COGNOMS I NOM NEN
Com ja sabeu, a partir de 3r de primària, i fins a 6è, tots els llibres estan socialitzats i
a 1r i 2n els de lectura i música. Els que vulgueu comprar els llibres a través de l’AMPA,
heu d’acollir-vos a la socialització i pagar la quota.
Per realitzar el pagament, heu d’efectuar un ingrés al compte de l'AMPA de Catalunya Caixa
que hi figura a dalt indicant cognoms, nom i curs del nen/a. Aquest ingrés s'ha de realitzar
a ser possible abans de l'1 de setembre; l'AMPA i els professors s'encarregaran de distribuir
els llibres directament als nens.
Adjuntem també informació de les activitats extraescolars i del servei d'acollida.
Us farem arribar el preu definitiu del menjador al setembre; estimem que estarà al voltant
dels 121,25 euros/mes (llevat els mesos de setembre i juny que serà d’uns 61,00 euros).
Desitgem que passeu un bon estiu,
Associació de mares i pares d’alumnes
Barcelona, juny 2015

NOTA: Podeu comprar la bata la samarreta per als alumnes de P3- P4 i P5
al despatx de l’AMPA, en l’horari de secretaria. , dimarts i dijous de 9 a 17 h

Benvolgudes famílies,
A continuació us relacionem els llibres corresponents al curs 2015-16 on s’indica
el preu per als socis de l’AMPA:
PRIMER CURS : CURS 2015-2016
Ll. catalana: TRAM 2.0 CATALÀ 1. Editorial La Galera. EAN 978–84–4122-2687

PREU
32,00 €

Lectura: Uns ratolins empipadors. Elena O' Callaghar. Editorial Casals. Socialitzat 2,00 €
Lectura: (2n llibre) Editorial Cruïlla. (Per socialitzar aquest curs) 25 exemplars
diferents
Ll castellana: TRAM 2.0 CASTELLÀ 1. Editorial La Galera. EAN
978–84–4122–2700
Ll. Anglesa:Explores 1 book, Editorial Oxford ISBN 978194509947
Música: Música 1. Nova edició. Públic. de l'Abadia de Montserrat. ISBN 978-848415-219-4 (Per socialitzar)
Matemàtiques: TRAM 2.0 MATEMATIQUES 1. Editorial La Galera. EAN 978-844122-2748
Con. medi: TRAM 2.0 C. MEDI 1. Editorial La Galera. EAN 978-84-4122-2724
QUOTA AMPA (*)
TOTAL EUROS A INGRESSAR (**)

2,00 €
32,00 €
20,00 €
4,00 €
32,00 €
32,00 €
45,00 €
201,00 €

(*) Quota Ampa 1r germà 45€; 2n germà 15€; 3r germà 0€
(**) Ingrés a Catalunya Caixa núm.: 2013 0025 95 0200850340
Informació ingrés: CURS, COGNOMS I NOM NEN
Com ja sabeu, a partir de 3r de primària, i fins a 6è, tots els llibres estan socialitzats i
a 1r i 2n els de lectura i música. Els que vulgueu comprar els llibres a través de l’AMPA,
heu d’acollir-vos a la socialització i pagar la quota.
Per realitzar el pagament, heu d’efectuar un ingrés al compte de l'AMPA de Catalunya Caixa
que hi figura a dalt indicant cognoms, nom i curs del nen/a. Aquest ingrés s'ha de realitzar
a ser possible abans de l'1 de setembre; l'AMPA i els professors s'encarregaran de distribuir
els llibres directament als nens.
Adjuntem també informació de les activitats extraescolars i del servei d'acollida.
Us farem arribar el preu definitiu del menjador al setembre; estimem que estarà al voltant
dels 121,25 euros/mes (llevat els mesos de setembre i juny que serà d’uns 61,00 euros).
Desitgem que passeu un bon estiu,
Associació de mares i pares d’alumnes
Barcelona, juny 2015

Benvolgudes famílies,
A continuació us relacionem els llibres corresponents al curs 2015-16 on s’indica
el preu per als socis de l’AMPA:
SEGON CURS : CURS 2015/2016

PREU

Ll. catalana: TRAM 2.0 Català 2. Editorial La Galera. EAN 978-84-4122-2694

32,00 €

Lectura: El gat Portau i l'ànec Babau. Paco Climent. Editorial Casals Jove.

2,50 €

Lectura: (2n llibre) Editorial Cruïlla. (Per socialitzar aquest curs) 25 exemplars
diferents

2,50 €

Ll. castellana: TRAM 2.0 Castellà 2. Editorial La Galera. EAN 978-84-4122-2717

32,00 €

Ll. Anglesa:Explores 2 book, Editorial Oxford

20,00 €

ISBN 9780194509954

Música: Música 2. Nova edició. Públic. de l'Abadia de Montserrat. ISBN 978-848415-247-7 (Per socialitzar)
Matemàtiques: TRAM 2.0 Matemàtiques 2. Editorial La Galera. EAN 978-84-41222755
Con. medi: TRAM 2.0 C. Medi 2. Editorial La Galera. EAN 978-84-4122-2731
QUOTA AMPA (*)
TOTAL EUROS A INGRESSAR (**)

4,00 €
32,00 €
32,00 €
45,00 €
202,00 €

(*) Quota Ampa 1r germà 45€; 2n germà 15€; 3r germà 0€
(**) Ingrés a Catalunya Caixa núm.: 2013 0025 95 0200850340
Informació ingrés: CURS, COGNOMS I NOM NEN
Com ja sabeu, a partir de 3r de primària, i fins a 6è, tots els llibres estan socialitzats i
a 1r i 2n els de lectura i música. Els que vulgueu comprar els llibres a través de l’AMPA,
heu d’acollir-vos a la socialització i pagar la quota.
Per realitzar el pagament, heu d’efectuar un ingrés al compte de l'AMPA de Catalunya Caixa
que hi figura a dalt indicant cognoms, nom i curs del nen/a. Aquest ingrés s'ha de realitzar
a ser possible abans de l'1 de setembre; l'AMPA i els professors s'encarregaran de distribuir
els llibres directament als nens.
Adjuntem també informació de les activitats extraescolars i del servei d'acollida.
Us farem arribar el preu definitiu del menjador al setembre; estimem que estarà al voltant
dels 121,25 euros/mes (llevat els mesos de setembre i juny que serà d’uns 61,00 euros).
Desitgem que passeu un bon estiu,
Associació de mares i pares d’alumnes
Barcelona, juny 2015

Benvolgudes famílies,
A continuació us relacionem els llibres corresponents al curs 2015-16 on s’indica
el preu per als socis de l’AMPA:
TERCER CURS : CURS 2015/2016

PREU

Ll. catalana: TRAM 2.0 Català 3 INF. Editorial La Galera.

EAN 978-84-4122-1086

Lectura: El Zoo d’en Pitus. Sebastià Sorribas. Ed. La Galera.
Lectura: : Des de la Lapònia, amb amor. Miquel Desclot. Ed.Vaixell de Vapor. Cruïlla. ISBN
978-84-661-1736-4
Ll. castellana: TRAM 2.0 Castellà 3 INF. Editorial La Galera. EAN 978-84-4122-1123
Ll. Anglesa:Explores 3 Activity book, Editorial Oxford

ISBN 9780194509961

Música: Música 3. Nova edició. Public. de l'Abadia de Montserrat. ISBN 978-84-8415-807-3
Matemàtiques: TRAM 2.0 Matemàtiques 3 INF. Editorial La Galera. EAN 978-84-4122-1208
Con. medi: TRAM 2.0 C. Medi 3 INF. Editorial Galera. EAN 978-84-4122-1161
Dicc sinònims-antònins català i castellà Editorial Teide.
Dicc. Barcanova de primària. Ed.Barcanova .Dicc. bilingüe cat- cast. Ed. La Galera
Agenda escolar
Ll. Anglesa:Explores 3 Activity, Editorial Oxford

ISBN 9780194508933

17,00 €

TOTAL QUOTA LLIBRES SOCIALITZATS
QUOTA AMPA (*)
En cas de llibre trencat o perdut a afegir a l’import a ingressar un
suplement : 12,00€
TOTAL EUROS A INGRESSAR (**)

44,00 €
45,00 €

106,00 €

(*) Quota Ampa 1r germà 45€; 2n germà 15€; 3r germà 0€
(**) Ingrés a Catalunya Caixa núm.: 2013 0025 95 0200850340
Informació ingrés: CURS, COGNOMS I NOM NEN
Com ja sabeu, a partir de 3r de primària, i fins a 6è, tots els llibres estan socialitzats i
a 1r i 2n els de lectura i música. Els que vulgueu comprar els llibres a través de l’AMPA,
heu d’acollir-vos a la socialització i pagar la quota.
Per realitzar el pagament, heu d’efectuar un ingrés al compte de l'AMPA de Catalunya Caixa
que hi figura a dalt indicant cognoms, nom i curs del nen/a. Aquest ingrés s'ha de realitzar
a ser possible abans de l'1 de setembre; l'AMPA i els professors s'encarregaran de distribuir
els llibres directament als nens.
Adjuntem també informació de les activitats extraescolars i del servei d'acollida.
Us farem arribar el preu definitiu del menjador al setembre; estimem que estarà al voltant
dels 121,25 euros/mes (llevat els mesos de setembre i juny que serà d’uns 61,00 euros).
Desitgem que passeu un bon estiu,
Associació de mares i pares d’alumnes
Barcelona, juny 2015

Benvolgudes famílies,
A continuació us relacionem els llibres corresponents al curs 2015-16 on s’indica
el preu per als socis de l’AMPA:
QUART CURS : CURS 2015/2016

PREU

Ll. catalana: TRAM 2.0 Català 4 INF. Editorial La Galera.
Lectura: Gina. VV Taronja (56).

EAN 978-84-4122-1109

Editorial Cruïlla.

Lectura: L’Albert i els coloms missatgers. Anna Vila. Editorial Barcanova. ISBN 84-489-12012
Ll. castellana: TRAM 2.0 Castellà 4 INF. Editorial La Galera. EAN 978-84-4122-1147
Ll. Anglesa:Explores 4 Activity book, Editorial Oxford

ISBN 978194509978.

Música: Música 4. Nova edició. Publ. de l'Abadia de Montserrat. ISBN 978-84-8415-806-6
Matemàtiques: TRAM 2.0 Matemàtiques 4 INF. Editorial La Galera. EAN 978-84-4122-1222
Con. medi: TRAM 2.0 C. Medi 4 INF. Editorial Galera. EAN 978-84-4122-1185
Dicc sinònims-antònins català i castellà Editorial Teide.
Dicc. Barcanova de primària. Ed.Barcanova .Dicc. bilingüe cat- cast. Ed. La Galera
Diccionario nivel básico. Editorial SM. ISBN: 978-84-675-0828-4
Agenda escolar
Ll. Anglesa:Explores 4 Activity, Editorial Oxford

ISBN 9780194509091

17,00 €

TOTAL QUOTA LLIBRES SOCIALITZATS
QUOTA AMPA
En cas de llibre trencat o perdut a afegir a l’import a ingressar un
suplement : 12,00€
TOTAL EUROS A INGRESSAR

45,00 €
45,00 €

107,00 €

(*) Quota Ampa 1r germà 45€; 2n germà 15€; 3r germà 0€
(**) Ingrés a Catalunya Caixa núm.: 2013 0025 95 0200850340
Informació ingrés: CURS, COGNOMS I NOM NEN
Com ja sabeu, a partir de 3r de primària, i fins a 6è, tots els llibres estan socialitzats i
a 1r i 2n els de lectura i música. Els que vulgueu comprar els llibres a través de l’AMPA,
heu d’acollir-vos a la socialització i pagar la quota.
Per realitzar el pagament, heu d’efectuar un ingrés al compte de l'AMPA de Catalunya Caixa
que hi figura a dalt indicant cognoms, nom i curs del nen/a. Aquest ingrés s'ha de realitzar
a ser possible abans de l'1 de setembre; l'AMPA i els professors s'encarregaran de distribuir
els llibres directament als nens.
Adjuntem també informació de les activitats extraescolars i del servei d'acollida.
Us farem arribar el preu definitiu del menjador al setembre; estimem que estarà al voltant
dels 121,25 euros/mes (llevat els mesos de setembre i juny que serà d’uns 61,00 euros).
Desitgem que passeu un bon estiu,
Associació de mares i pares d’alumnes
Barcelona, juny 2015

Benvolgudes famílies,
A continuació us relacionem els llibres corresponents al curs 2015-16 on s’indica
el preu per als socis de l’AMPA:
CINQUÈ CURS : CURS 2015/2016

PREU

Educació per la ciutadania, editorial La Galera ISBN 978-84-412-1801-7
Ll. catalana: TRAM 2.0 Català 5 INF. Editorial La Galera.

EAN 978-84-4122-1956

Lectura: Un petó de mandarina. Eulàlia Canal. Ed. Barcanova.
Lectura: Ala de corb. Enric Larreula. Col·lecció Ala Delta 3. . Editorial Baula. ISBN: 84-4791013
Ll. castellana: TRAM 2.0 Castellà 5 INF. Editorial La Galera. EAN 978-84-4122-1994
Ll. Anglesa:Explores 5 Activity book, Editorial Oxford

ISBN 9780194509244

Música: Música 5. Nova edició. Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

978-84-9883-002-6

Matemàtiques: TRAM 2.0 Matemàtiques 5 INF. Editorial La Galera. EAN 978-84-4122-2076
Con. medi: TRAM 2.0 C. Medi 5 INF. Editorial La Galera. EAN 978-84-4122-2038
Els verbs catalans conjugats. Joan baptista Xuriguera. Col·lecció Pompeu Fabra. Edit. Claret
ISBN: 978-84-8297-893-2
Dicc sinònims-antònins català i castellà Editorial Teide.
Dicc. Manual llengua catalana i .Dicc. bilingüe cat- cast. Ed. La Galera
Diccionario nivel intermedio. Editorial SM. ISBN: 978-84-675-4128-1
Agenda escolar
Ll. Anglesa:Explores 5 Activity, Editorial Oxford

ISBN 9780194509251

17,00 €

TOTAL QUOTA LLIBRES SOCIALITZATS
QUOTA AMPA
En cas de llibre trencat o perdut a afegir a l’import a ingressar un
suplement : 12,00€
TOTAL EUROS A INGRESSAR
(*) Quota Ampa 1r germà 45€; 2n germà 15€; 3r germà 0€
(**) Ingrés a Catalunya Caixa núm.: 2013 0025 95 0200850340
Informació ingrés: CURS, COGNOMS I NOM NEN

46,00 €
45,00 €

108,00 €

Com ja sabeu, a partir de 3r de primària, i fins a 6è, tots els llibres estan socialitzats i
a 1r i 2n els de lectura i música. Els que vulgueu comprar els llibres a través de l’AMPA,
heu d’acollir-vos a la socialització i pagar la quota.
Per realitzar el pagament, heu d’efectuar un ingrés al compte de l'AMPA de Catalunya Caixa
que hi figura a dalt indicant cognoms, nom i curs del nen/a. Aquest ingrés s'ha de realitzar
a ser possible abans de l'1 de setembre; l'AMPA i els professors s'encarregaran de distribuir
els llibres directament als nens.
Adjuntem també informació de les activitats extraescolars i del servei d'acollida.
Us farem arribar el preu definitiu del menjador al setembre; estimem que estarà al voltant
dels 121,25 euros/mes (llevat els mesos de setembre i juny que serà d’uns 61,00 euros).
Desitgem que passeu un bon estiu,
Associació de mares i pares d’alumnes
Barcelona, juny 2015

Benvolgudes famílies,

A continuació us relacionem els llibres corresponents al curs 2015-16 on s’indica
el preu per als socis de l’AMPA:
SISÈ CURS : CURS 2015/2016

PREU

Ll. catalana: TRAM 2.0 Català 6 INF. Editorial La Galera. EAN 978-84-4122-1970
Lectura: Escala del gat. VV Taronja (99). Editorial Cruïlla.
Lectura: Les aventures de la mà negra. Hans Jurgen Press. Editorial La Magrana. ISBN: 97884-826-4329-8
Ll. castellana: TRAM 2.0 Castellà 6 INF. Editorial La Galera. EAN 978-84-4122-2014
Ll. Anglesa:Explores 6Activity book, Editorial Oxford

ISBN 9780194509428

Matemàtiques: TRAM 2.0 Matemàtiques 6 INF. Editorial La Galera. EAN 978-84-4122-2090
Con. medi: TRAM 2.0 C. Medi 6 INF. Editorial La Galera. EAN 978-84-4122-2052
Música: La flauta dolça 1. Mètode d’iniciació per a infants. Francisca Galofré Mora. Associació
de mestres Rosa Sensat. ISBN 84-85008-35-9
Flauta dolça HOHNER o ZEN-ON de fusta o bé de plàstic: NO socialitzada; a comprar per la
família
Els verbs catalans conjugats. Joan baptista Xuriguera. Col· Pompeu Fabra. Edit. Claret. ISBN:
978-84-8297-893-2
Diccionario nivel intermedio. Editorial SM. ISBN: 84-675-0765-9
Dicc sinònims-antònins català i castellà Editorial Teide.
Dicc. Manual llengua catalana i .Dicc. bilingüe cat- cast. Ed. La Galera
Agenda escolar
Ll. Anglesa:Explores 6 Activity, Editorial Oxford

ISBN 9780194509428

17,00 €

TOTAL QUOTA LLIBRES SOCIALITZATS
QUOTA AMPA
En cas de llibre trencat o perdut a afegir a l’import a ingressar un
suplement : 12,00€
TOTAL EUROS A INGRESSAR
(*) Quota Ampa 1r germà 45€; 2n germà 15€; 3r germà 0€
(**) Ingrés a Catalunya Caixa núm.: 2013 0025 95 0200850340
Informació ingrés: CURS, COGNOMS I NOM NEN

47,00 €
45,00 €

109,00 €

Com ja sabeu, a partir de 3r de primària, i fins a 6è, tots els llibres estan socialitzats i
a 1r i 2n els de lectura i música. Els que vulgueu comprar els llibres a través de l’AMPA,
heu d’acollir-vos a la socialització i pagar la quota.
Per realitzar el pagament, heu d’efectuar un ingrés al compte de l'AMPA de Catalunya Caixa
que hi figura a dalt indicant cognoms, nom i curs del nen/a. Aquest ingrés s'ha de realitzar
a ser possible abans de l'1 de setembre; l'AMPA i els professors s'encarregaran de distribuir
els llibres directament als nens.
Adjuntem també informació de les activitats extraescolars i del servei d'acollida.
Us farem arribar el preu definitiu del menjador al setembre; estimem que estarà al voltant
dels 121,25 euros/mes (llevat els mesos de setembre i juny que serà d’uns 61,00 euros).
Desitgem que passeu un bon estiu,
Associació de mares i pares d’alumnes
Barcelona, juny 2015

