Projecte de reutilització de llibres. Llistat del CURS 2017-18

NIVELL: 1r
Benvolguda família,
L'Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Escola La Salut gestiona l’entrega i pagament dels
llibres reutilitzats i de l’agenda escolar.
Les famílies que vulguin formar part del projecte ho han de fer en la seva totalitat, és a dir, reutilitzant tots
els llibres proposats per curs. D’altra banda, si algun dels llibres reutilitzats es fes malbé de tal manera que
no es pogués fer servir, la família haurà d’abonar l’import íntegre del cost del llibre. És requisit
imprescindible, per poder formar-ne part del projecte, que la família sigui sòcia de l’AMPA (quota anual
de 35 € per família).
El pagament dels llibres reutilitzats i la quota d’AMPA, haurà de fer-se efectiva abans del 31 de juliol,
mitjançant ingrés o transferència bancària al Banc de Sabadell al compte núm. ES41-0081-0076-39000122-1032. En el justificant de la transferència ha de constar com a concepte el nom i curs què
realitzarà/n el nen/s o la nena/es.
Com el curs passat, hi ha l’opció d’efectuar el pagament per caixer, sense cap mena de comissió bancària,
pels caixers automàtics del Banc de Sabadell, indicant codi d´entitat 002901 (veure instruccions en el full
adjunt).
L’entrega dels llibres es realitzarà el dijous 7 de setembre a la mateixa escola (menjador de primària), de
17 a 20 hores.
Per tal de recollir els llibres, serà imprescindible presentar els dos resguards de pagament (quota
AMPA i pagament llibres de reutilització).

LLIBRES DINS DEL PROJECTE REUTILITZACIÓ
NIVELL 1r
Bona nit, Joan
Lecturas 1. Primer ciclo - Proyecto tren
Rafa la garza y Tono el zorro

A INGRESSAR:
Quota Ampa (un cop per família)
Llibres

35 €
4€

TOTAL

39 €

EDITORIAL
Barcanova
La Galera
Vicens vives

ISBN
9788448915698
9788424605070
9788431677299

RECORDEU: No es servirà cap llibre si no s’ha fet l’ingrés dintre del període de pagament o no es presenten els
justificants de pagament (quota AMPA i llibres).

Projecte de reutilització de llibres. Llistat del CURS 2017-18

NIVELL: 2n
Benvolguda família,
L'Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Escola La Salut gestiona l’entrega i pagament dels
llibres reutilitzats i de l’agenda escolar.
Les famílies que vulguin formar part del projecte ho han de fer en la seva totalitat, és a dir, reutilitzant tots
els llibres proposats per curs. D’altra banda, si algun dels llibres reutilitzats es fes malbé de tal manera que
no es pogués fer servir, la família haurà d’abonar l’import íntegre del cost del llibre. És requisit
imprescindible, per poder formar-ne part del projecte, que la família sigui sòcia de l’AMPA (quota anual
de 35 € per família).
El pagament dels llibres reutilitzats i la quota d’AMPA, haurà de fer-se efectiva abans del 31 de juliol,
mitjançant ingrés o transferència bancària al Banc de Sabadell al compte núm. ES41-0081-0076-39000122-1032. En el justificant de la transferència ha de constar com a concepte el nom i curs què
realitzarà/n el nen/s o la nena/es.
Com el curs passat, hi ha l’opció d’efectuar el pagament per caixer, sense cap mena de comissió bancària,
pels caixers automàtics del Banc de Sabadell, indicant codi d´entitat 002901 (veure instruccions en el full
adjunt).
L’entrega dels llibres es realitzarà el dijous 7 de setembre a la mateixa escola (menjador de primària), de
17 a 20 hores.
Per tal de recollir els llibres, serà imprescindible presentar els dos resguards de pagament (quota
AMPA i pagament llibres de reutilització).

LLIBRES DINS DEL PROJECTE REUTILITZACIÓ
NIVELL 2n
L’ Osvald, l’elefant musical
Lecturas 2. Primer ciclo. Proyecto tren
Sixto seis cenas

EDITORIAL
Barcanova
La Galera
Vicens Vives

ISBN
9788448915810
9788424605087
9788431668228

Agenda escolar (Edicions 96)

A INGRESSAR:
Quota Ampa (un cop per família)
Llibres i agenda

35 €
9€

TOTAL

44 €

RECORDEU: No es servirà cap llibre si no s’ha fet l’ingrés dintre del període de pagament o no es presenten els
justificants de pagament (quota AMPA i llibres).

Projecte de reutilització de llibres. Llistat del CURS 2017-18

NIVELL: 3r
Benvolguda família,
L'Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Escola La Salut gestiona l’entrega i pagament dels
llibres reutilitzats i de l’agenda escolar.
Les famílies que vulguin formar part del projecte ho han de fer en la seva totalitat, és a dir, reutilitzant tots
els llibres proposats per curs. D’altra banda, si algun dels llibres reutilitzats es fes malbé de tal manera que
no es pogués fer servir, la família haurà d’abonar l’import íntegre del cost del llibre. És requisit
imprescindible, per poder formar-ne part del projecte, que la família sigui sòcia de l’AMPA (quota anual
de 35 € per família).
El pagament dels llibres reutilitzats i la quota d’AMPA, haurà de fer-se efectiva abans del 31 de juliol,
mitjançant ingrés o transferència bancària al Banc de Sabadell al compte núm. ES41-0081-0076-39000122-1032. En el justificant de la transferència ha de constar com a concepte el nom i curs què
realitzarà/n el nen/s o la nena/es.
Com el curs passat, hi ha l’opció d’efectuar el pagament per caixer, sense cap mena de comissió bancària,
pels caixers automàtics del Banc de Sabadell, indicant codi d´entitat 002901 (veure instruccions en el full
adjunt).
L’entrega dels llibres es realitzarà el dijous 7 de setembre a la mateixa escola (menjador de primària), de
17 a 20 hores.
Per tal de recollir els llibres, serà imprescindible presentar els corresponents resguards de
pagament (quota AMPA i pagament llibres de reutilització).

LLIBRES DINS DEL PROJECTE REUTILITZACIÓ
NIVELL 3r
Llengua catalana 3 (3 quaderns) Projecte SABER FER
L’illa animal. Sèrie Blava (Col. Vaixell de vapor)
El misterio de la casa encantada
Coneixement del medi natural 3 (llibre i quadern) Projecte
SABER FER
Coneixement del medi social i cultural 3 (llibre i quadern)
Projecte SABER FER

EDITORIAL

ISBN

Santillana
Cruïlla
SM

9788490471531
9788466109079
9788434839724

Santillana

9788490470695

Santillana

9788490470688

Agenda escolar (Edicions 96)

A INGRESSAR:
Quota Ampa (un cop per família)
Llibres i agenda

35 €
26 €

TOTAL

61 €

RECORDEU: No es servirà cap llibre si no s’ha fet l’ingrés dintre del període de pagament o no es presenten els
justificants de pagament (quota AMPA i llibres).

Projecte de reutilització de llibres. Llistat del CURS 2017-18

NIVELL: 4t
Benvolguda família,
L'Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Escola La Salut gestiona l’entrega i pagament dels
llibres reutilitzats i de l’agenda escolar.
Les famílies que vulguin formar part del projecte ho han de fer en la seva totalitat, és a dir, reutilitzant tots
els llibres proposats per curs. D’altra banda, si algun dels llibres reutilitzats es fes malbé de tal manera que
no es pogués fer servir, la família haurà d’abonar l’import íntegre del cost del llibre. És requisit
imprescindible, per poder formar-ne part del projecte, que la família sigui sòcia de l’AMPA (quota anual
de 35 € per família).
El pagament dels llibres reutilitzats i la quota d’AMPA, haurà de fer-se efectiva abans del 31 de juliol,
mitjançant ingrés o transferència bancària al Banc de Sabadell al compte núm. ES41-0081-0076-39000122-1032. En el justificant de la transferència ha de constar com a concepte el nom i curs què
realitzarà/n el nen/s o la nena/es.
Com el curs passat, hi ha l’opció d’efectuar el pagament per caixer, sense cap mena de comissió bancària,
pels caixers automàtics del Banc de Sabadell, indicant codi d´entitat 002901 (veure instruccions en el full
adjunt).
L’entrega dels llibres es realitzarà el dijous 7 de setembre a la mateixa escola (menjador de primària), de
17 a 20 hores.
Per tal de recollir els llibres, serà imprescindible presentar els corresponents resguards de
pagament (quota AMPA i pagament llibres de reutilització).

LLIBRES DINS DEL PROJECTE REUTILITZACIÓ
EDITORIAL
NIVELL 4t
Llengua catalana 4 (3 quaderns) Projecte SABER FER Santillana
Les aventures del megacapità Fonoll (Col. Sopa llibres) Barcanova
El tesoro del dragón
Alfaguara infantil
Coneixement del medi natural 4 (llibre i quadern) Projecte
Santillana
SABER FER
Coneixement del medi social i cultural (llibre i quadern)
Santillana
Projecte SABER FER
ROOFTOPS 4 Class Book
Oxford

ISBN
9788490470145
9788448910129
9788420471242
9788491302889
9788491302896
9780194503518

Agenda escolar (Edicions 96)

A INGRESSAR:
Quota Ampa (un cop per família)
Llibres i agenda

35 €
32 €

TOTAL

67 €

RECORDEU: No es servirà cap llibre si no s’ha fet l’ingrés dintre del període de pagament o no es presenten els
justificants de pagament (quota AMPA i llibres).

Projecte de reutilització de llibres. Llistat del CURS 2017-18

NIVELL: 5è
Benvolguda família,
L'Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Escola La Salut gestiona l’entrega i pagament dels
llibres reutilitzats i de l’agenda escolar.
Les famílies que vulguin formar part del projecte ho han de fer en la seva totalitat, és a dir, reutilitzant tots
els llibres proposats per curs. D’altra banda, si algun dels llibres reutilitzats es fes malbé de tal manera que
no es pogués fer servir, la família haurà d’abonar l’import íntegre del cost del llibre. És requisit
imprescindible, per poder formar-ne part del projecte, que la família sigui sòcia de l’AMPA (quota anual
de 35 € per família).
El pagament dels llibres reutilitzats i la quota d’AMPA, haurà de fer-se efectiva abans del 31 de juliol,
mitjançant ingrés o transferència bancària al Banc de Sabadell al compte núm. ES41-0081-0076-39000122-1032. En el justificant de la transferència ha de constar com a concepte el nom i curs què
realitzarà/n el nen/s o la nena/es.
Com el curs passat, hi ha l’opció d’efectuar el pagament per caixer, sense cap mena de comissió bancària,
pels caixers automàtics del Banc de Sabadell, indicant codi d´entitat 002901 (veure instruccions en el full
adjunt).
L’entrega dels llibres es realitzarà el dijous 7 de setembre a la mateixa escola (menjador de primària), de
17 a 20 hores.
Per tal de recollir els llibres, serà imprescindible presentar els corresponents resguards de
pagament (quota AMPA i pagament llibres de reutilització).

LLIBRES DINS DEL PROJECTE REUTILITZACIÓ
NIVELL 5è
Llengua catalana 5 (3 quaderns) Els camins del saber
El zoo d’en Pitus
Voces 5 Primaria - Lengua castellana
El violín de medianoche
Students in Space
Diccionari català - anglès 4 ed. 2012
Matemàtiques 5 (Aula Activa)
Medi Natural, Social i Cultural 1 CS
ROOFTOPS 5 Class Book

EDITORIAL
Santillana
Galera
Santillana
Anaya
Oxford
Oxford Pocket
Vicens Vives
Barcanova
Oxford

ISBN
9788490473979
9788424681012
9788490474105
9788466794879
9780194400626
9780194419284
9788468219639
9788448924010
9780194503679

Agenda escolar (Edicions 96)
A INGRESSAR:
Quota Ampa (un cop per família)
Llibres i agenda

35 €
47 €

TOTAL

82 €

RECORDEU: No es servirà cap llibre si no s’ha fet l’ingrés dintre del període de pagament o no es presenten els
justificants de pagament (quota AMPA i llibres).

Projecte de reutilització de
llibres. Llistat del CURS 2017-18

NIVELL: 6è
Benvolguda família,
L'Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de l’Escola La Salut gestiona l’entrega i pagament dels
llibres reutilitzats i de l’agenda escolar.
Les famílies que vulguin formar part del projecte ho han de fer en la seva totalitat, és a dir, reutilitzant tots
els llibres proposats per curs. D’altra banda, si algun dels llibres reutilitzats es fes malbé de tal manera que
no es pogués fer servir, la família haurà d’abonar l’import íntegre del cost del llibre. És requisit
imprescindible, per poder formar-ne part del projecte, que la família sigui sòcia de l’AMPA (quota anual
de 35 € per família).
El pagament dels llibres reutilitzats i la quota d’AMPA, haurà de fer-se efectiva abans del 31 de juliol,
mitjançant ingrés o transferència bancària al Banc de Sabadell al compte núm. ES41-0081-0076-39000122-1032. En el justificant de la transferència ha de constar com a concepte el nom i curs què
realitzarà/n el nen/s o la nena/es.
Com el curs passat, hi ha l’opció d’efectuar el pagament per caixer, sense cap mena de comissió bancària,
pels caixers automàtics del Banc de Sabadell, indicant codi d´entitat 002901 (veure instruccions en el full
adjunt).
L’entrega dels llibres es realitzarà el dijous 7 de setembre a la mateixa escola (menjador de primària), de
17 a 20 hores.
Per tal de recollir els llibres, serà imprescindible presentar els corresponents resguards de
pagament (quota AMPA i pagament llibres de reutilització).
LLIBRES DINS DEL PROJECTE REUTILITZACIÓ
NIVELL 6è

Llengua catalana 6 (3 quaderns) (Els camins del saber)
La casa de l’arbre (Col. Sopa de llibres)
Voces 6 Primaria - Lengua castellana
El misterio del colegio embrujado
City girl, Country Boy
Diccionari català - anglès 4ed. 2012
Matemàtiques 6. (Aula Activa)
Medi Natural, Social i Cultural 2 CS
ROOFTOPS 6 Class Book

EDITORIAL

Santillana
Barcanova
Santillana
Edelvives
Oxford
Oxford Pocket
Vicens Vives
Barcanova
Oxford

ISBN

9788490474204
9788448905279
9788490474501
9788426348531
9780194400671
9780194419284
9788468215761
9788448924058
9780194503815

Agenda escolar (Edicions 96)
A INGRESSAR:
Quota Ampa (un cop per família)
Llibres i agenda

35 €
47 €

TOTAL

82 €

RECORDEU: No es servirà cap llibre si no s’ha fet l’ingrés dintre del període de pagament o no es presenten els
justificants de pagament (Quota AMPA i llibres).

