LLIBRES I MATERIAL
CURS 2017/2018

Anglès, juny 2017
Benvolguts pares:
Arribat ja el mes de juny, la junta de l’AMPA i el claustre de professors
comencem a gestionar les necessitats en quant a material i llibres.
Aquest any la reserva i posterior compra s’haurà de fer per internet. Us
adjuntem una guia de l’Editorial Llibres Text de com s’ha de fer la
comanda i el pagament. Un cop hàgiu realitzat la comanda i el pagament,
els materials s’enviaran a l’escola que els repartirà a les classes
corresponents.
Des de l’AMPA i des del Claustre de Professors els preguem que
col·laborin adquirint els llibres a través de l’associació, ja que això suposa
un benefici per a tota l’escola, significa:
- Gaudir del mateix descompte que en un gran magatzem.
- Que el benefici que s’obté de la venda s’inverteixi a l’escola.

La reunió de pares del proper curs seran:
o 5 de setembre de 2017 a les 17.00h. P3, 5è i 6è
o 6 de setembre de 2017 a les 17.00h. P4, 3r i 4t
o 7 de setembre de 2017 a les 17.00h. P5, 1r i 2n
El primer dia de classe del proper curs cal que feu arribar a la mestra del
vostre/a fill/a els resguards bancaris.
Pensin, que una escola pel fet d'ésser pública, no és gratuïta: La
Generalitat paga als mestres i dóna una subvenció anual per
manteniment. Aquesta subvenció és administrada pel Consell Escolar, on
hi ha representació de mestres, pares, personal de serveis i Ajuntament, i
els podem assegurar que no és ni de bon tros suficient per pagar el
material que els nostres fills utilitzen al llarg de l’any.

LLIBRES TEXT S.L

Benvingut a la plataforma de reserves On-line de Llibres Text S.L
Passos a seguir per fer la seva reserva de llibres:
Entrar a la pàgina web : www.llibrestext.com
1.

Accedir a la pestanya “alumnes“ (part superior de la pàgina web). S’obrirà una pantalla
on els demana el “número facilitat per centre”.
El número és 57116

2.

Registrar-vos i empleneu les dades sol·licitades.

3.

Un cop registrats, posar el nom de l’alumne i triar el pròxim curs a realitzar, fent clic a
“alta nova reserva”. S'obrirà el llistat de llibres del curs triat, podreu escollir els que
necessiteu fent clic sobre de la descripció podreu veureu la foto.
Un cop feta la tria, assegureu-vos que és correcte.
La quota d´Ampa és per família 25€, apareixerà com a obligatòria i al realitzar la segona
reserva, heu de marcar la casella ja sóc soci i us demanarà el nº de reserva on heu pagat
la quota, llavors podreu continuar gaudint del descompte

4.

Triar la forma de pagament (targeta, codi de barres o transferència bancària), un cop triat
rebreu un correu informant-vos de la vostra reserva. Les reserves que es facin amb codi
de barres o transferència, triguen entre 24 i 48 hores en aparèixer com confirmades.

El període d’obertura de la venda on- line és del 5 al 31 de juliol.
NOTA: Per fer devolucions o comunicar una incidència heu de seguir els passos que
trobareu a la pestanya devolució / incidència. Aquestes es poden fer en un termini de 15
dies després d´haver començat el curs.
LLIBRES TEXT S,L portarà els llibres al centre el dia indicat per l´Ampa
Factures: La vostra factura la podeu imprimir directament en la pestanya factures.
Per dubtes en el moment de fer la reserva podeu contactar amb LLIBRES TEXT S.L. a
través del correu: info@llibrestext.com
Llibres Text.SL. Pol. Empordà Internacional C/ Castelló Nº 5, 17469, Vilamalla,
Girona. Telèfon 972527427.Info@llibrestext.com.www.llibrestext.com

NIVELL: 1r de PRIMÀRIA
Import del material col·lectiu (inclou l’agenda) ...............................46,00 €

FORMA DE PAGAMENT
AL BBVA-CX - ES0801823491970201735063
 PAGAMENT PER LÍNEA OBERTA: del 5 al 31 de juliol (sense cap
comissió) Indicant el concepte: LLIBRES 17/18,
Referència: cognoms, nom i curs de/ls alumne/s
p/ex: Bosch Huguet, Josep i Jordi P5 i 4t

 PAGAMENTS EN METÀL·LIC AL MATEIX BANC: (l’entitat cobra 2 €/ingrés)
Horari d’1/4 de 9 a les 10 del matí.

Indicant el concepte: LLIBRES 17/18,
Referència: cognoms, nom i curs de/ls alumne/s
p/ex: Bosch Huguet, Josep i Jordi P5 i 4t
MATERIAL INDIVIDUAL:
És el material personal que cada nen o nena ha de tenir per treballar a classe, segons el nivell
que cursa.

PRIMER DE PRIMÀRIA
- una bata per utilitzar quan es pinti, marcada amb el nom i amb una beta per poder penjar-la.
- 4 llapis del nº 2.
- 5 gomes toves
- una maquineta metàl·lica (sense dipòsit)
- llapis de cola d'enganxar gros.
- una capsa de 18 llapis de colors.
- una capsa de 20 retoladors "Staedler 326".(Cal portar-los dins un estoig de roba)
- un altre estoig que no sigui metàl·lic.
- un regle de 15 cm.
- un regle de 30 cm
- 2 fotos carnet actuals
- 2 carpetes de goma mida foli (no cal que sigui rígida).
- bloc de dibuix format mig foli.
- una carpeta arxivadora mida foli de dues anelles.
- una llibreta format DIN-A4, sense espiral, pautada.
- una llibreta format quartilla, sense espiral, pautada.
- unes tisores Kaicut amb punta rodona.
Convé que tot el material estigui marcat amb el nom.
Durant el curs caldrà estar alerta per si cal renovar algun material (cola, colors...)

NIVELL: 2n de PRIMÀRIA
Import del material col·lectiu (inclou l’agenda) ...............................46,00 €

FORMA DE PAGAMENT
AL BBVA-CX - ES0801823491970201735063
 PAGAMENT PER LÍNEA OBERTA: del 5 al 31 de juliol (sense cap
comissió) Indicant el concepte: LLIBRES 17/18,
Referència: cognoms, nom i curs de/ls alumne/s
p/ex: Bosch Huguet, Josep i Jordi P5 i 4t

 PAGAMENTS EN METÀL·LIC AL MATEIX BANC: (l’entitat cobra 2 €/ingrés)
Horari d’1/4 de 9 a les 10 del matí.

Indicant el concepte: LLIBRES 17/18,
Referència: cognoms, nom i curs de/ls alumne/s
p/ex: Bosch Huguet, Josep i Jordi P5 i 4t
MATERIAL INDIVIDUAL:
És el material personal que cada nen o nena ha de tenir per treballar a classe, segons el nivell
que cursa.
SEGON DE PRIMÀRIA
- una bata per utilitzar quan es pinti, marcada amb el nom.
- 4 llapis del nº 2.
- 5 gomes toves
- una maquineta metàl·lica (sense dipòsit)
- llapis de cola d'enganxar gros.
- una capsa de 18 llapis de colors.
- una capsa de 20 retoladors "Staedler 326".(Cal portar-los dins un estoig de roba)
- un altre estoig que no sigui metàl·lic.
- un regle de 15 cm (transparent i rígid)
- 2 carpetes de goma mida foli (no cal que sigui rígida).
- una llibreta format DIN-A4, sense espiral, pautada.
- una llibreta format quartilla, sense espiral, pautada.
- unes tisores Kaicut amb punta rodona
Els nens i nenes que s’incorporin a l’escola a 2n, a més a més, han de comprar:
- Un regle de 30 cm (transparent i rígid)
- Bloc de dibuix format mig foli.
- 2 fotos de carnet actuals.
- Una carpeta arxivadora mida foli de dues anelles.
Convé que tot el material estigui marcat amb el nom.
Durant el curs caldrà estar alerta per si cal renovar algun material (cola, colors...)

NIVELL: 3r de PRIMÀRIA
Import del material col·lectiu (inclou l’agenda)
Quin cap, Clara! De Glòria Marin.
Ed. Animallibres (llibre de lectura de català)
IMPORT TOTAL

46,00 €
7,00 €
53,00 €

FORMA DE PAGAMENT
AL BBVA-CX - ES0801823491970201735063
 PAGAMENT PER LÍNEA OBERTA: del 5 al 31 de juliol (sense cap
comissió) Indicant el concepte: LLIBRES 17/18,
Referència: cognoms, nom i curs de/ls alumne/s
p/ex: Bosch Huguet, Josep i Jordi P5 i 4t

 PAGAMENTS EN METÀL·LIC AL MATEIX BANC (l’entitat cobra 2 €/ingrés)
Horari d’1/4 de 9 a les 10 del matí.

Indicant el concepte: LLIBRES 17/18,
Referència: cognoms, nom i curs de/ls alumne/s
p/ex: Bosch Huguet, Josep i Jordi P5 i 4t
MATERIAL INDIVIDUAL:
És el material personal que cada nen o nena ha de tenir per treballar a classe, segons el nivell
que cursa.
TERCER DE PRIMÀRIA:
-

una bata per utilitzar quan es pinti, marcada amb el nom.
un drap per plàstica.
una bossa de roba per guardar la bata i el drap.
un llapis del nº 2.
una llibreta del format d'un foli, de 50 fulls quadriculada (mates).
quatre llibretes del format d'un foli, de 50 fulls i pautades (català, castellà, música i anglès).
una goma tova, que no sigui de nata.
una capsa de 12 llapis de colors.
una capsa de 12 ceres dures (tipus Plastidecor).
una capsa de 12 retoladors tipus "Edding”.
un bolígraf blau i un de vermell (tipus Bic).
una maquineta de fer punxa que sigui recollidora.
un regle de 30 cm. pla.
un regle de 15 cm. pla.
unes tisores de punta roma.
un llapis de goma d'enganxar gros.
un retolador negre de punta fina metàl·lica.
plàstic adhesiu tipus Aironfix i removible, suficient per folrar les llibretes a casa.
una carpeta de dues gomes (normal).
llibreta de fundes (20 fundes).
un retolador fluorescent per subratllar

NIVELL: 4t de PRIMÀRIA
Import del material col·lectiu (inclou l’agenda)
Em vaig casar amb els meus pares.

46,00 €
7,00 €

De Tessa Julià Dinarès. Ed. Animallibres (llibre de lectura de català)
IMPORT TOTAL

53,00 €

FORMA DE PAGAMENT
AL BBVA-CX - ES0801823491970201735063
 PAGAMENT PER LÍNEA OBERTA: del 5 al 31 de juliol (sense cap
comissió) Indicant el concepte: LLIBRES 17/18,
Referència: cognoms, nom i curs de/ls alumne/s
p/ex: Bosch Huguet, Josep i Jordi P5 i 4t

 PAGAMENTS EN METÀL·LIC AL MATEIX BANC: (l’entitat cobra 2 €/ingrés)
Horari d’1/4 de 9 a les 10 del matí.

Indicant el concepte: LLIBRES 17/18,
Referència: cognoms, nom i curs de/ls alumne/s
p/ex: Bosch Huguet, Josep i Jordi P5 i 4t
MATERIAL INDIVIDUAL:
És el material personal que cada nen o nena ha de tenir per treballar a classe, segons el nivell
que cursa.
QUART DE PRIMÀRIA
-

una bata per utilitzar quan es pinti, marcada amb el nom.
un drap per plàstica.
una bossa de roba per guardar la bata i el drap.
un llapis del nº 2.
una goma tova, que no sigui de nata.
una capsa de 12 llapis de colors.
una capsa de 12 ceres dures (tipus Plastidecor).
una capsa de 12 retoladors tipus "Edding”.
un bolígraf blau i un de vermell (tipus Bic).
una maquineta de fer punxa que sigui recollidora.
un regle de 30 cm. pla.
un regle de 15 cm. pla.
unes tisores de punta roma.
un llapis de goma d'enganxar gros.
un retolador negre de punta fina metàl·lica.
una carpeta de dues gomes (normal).
llibreta de fundes (20 fundes).
un transportador d’angles.
una flauta d’una peça, de plàstic, del tipus Hönner, amb funda.
un compàs.
un retolador fluorescent per subratllar.
una llibreta del format d’un foli, de 50 fulls quadriculada (mates)
una llibreta de pauta (català)

NIVELL: 5è de PRIMÀRIA
46,00 €

Import del material col·lectiu (inclou l’agenda)
“Abril és nom de primavera” de Núria Pradas.
Ed. Animallibres (llibre lectura català)
Tanparlaina és el meu país. Otsiera

7,00 €
IMPORT TOTAL

3,00 €
56,00 €

FORMA DE PAGAMENT
AL BBVA-CX - ES0801823491970201735063
 PAGAMENT PER LÍNEA OBERTA: del 5 al 31 de juliol (sense cap
comissió) Indicant el concepte: LLIBRES 17/18,
Referència: cognoms, nom i curs de/ls alumne/s
p/ex: Bosch Huguet, Josep i Jordi P5 i 4t

 PAGAMENTS EN METÀL·LIC AL MATEIX BANC: (l’entitat cobra 2 €/ingrés)
Horari d’1/4 de 9 a les 10 del matí.

Indicant el concepte: LLIBRES 17/18,
Referència: cognoms, nom i curs de/ls alumne/s
p/ex: Bosch Huguet, Josep i Jordi P5 i 4t
MATERIAL INDIVIDUAL:
És el material personal que cada nen o nena ha de tenir per treballar a classe, segons el nivell que cursa.

CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA (CINQUÈ) :
-

una bata per plàstica.
un drap per plàstica.
una bossa petita de roba per guardar la bata.
un llapis del nº2.
una goma tova.
una capsa de colors de fusta.
Una capsa de retoladors.
un bolígraf blau, un de negre i un de vermell.
una maquineta de fer punxa que sigui recollidora.
un regle de 30 cm. pla i un de 15 cm. pla; escaire o cartabó de 18 cm. com a mínim.
un compàs.
un transportador d'angles.
una calculadora (que no sigui científica).
tisores de punta roma que tallin.
cola d'enganxar no tòxica.
carpeta amb pinça a la part superior tamany foli.
plàstic adhesiu Aironfix suficient per folrar les llibretes.
un retolador negre de punta fina.
una flauta d’una peça de plàstic, del tipus Hönner.
una carpeta classificadora del format d’un foli.
un retolador fluorescent.
5 llibretes quadriculades de 50 fulls.
un bloc de dibuix format quartilla (herbari).
una llibreta de 50 fulls format quartilla.
una carpeta amb fundes de plàstic (25 fundes).
llibre de lectura en castellà: “Las Brujas” de Roald Dhal Ed. Alfaguara
diccionari de llengua catalana
Nota: Recomanem que totes les llibretes siguin d’espiral tancada i que tinguin marge.

NIVELL: 6è de PRIMÀRIA
Import del material col·lectiu (inclou l’agenda)
IMPORT TOTAL

46,00 €
46,00 €

FORMA DE PAGAMENT
AL BBVA-CX - ES0801823491970201735063
 PAGAMENT PER LÍNEA OBERTA: del 5 al 31 de juliol (sense cap comissió)
Indicant el concepte: LLIBRES 17/18,
Referència: cognoms, nom i curs de/ls alumne/s
p/ex: Bosch Huguet, Josep i Jordi P5 i 4t

 PAGAMENTS EN METÀL·LIC AL MATEIX BANC: (l’entitat cobra 2 €/ingrés)
Horari d’1/4 de 9 a les 10 del matí.

Indicant el concepte: LLIBRES 17/18,
Referència: cognoms, nom i curs de/ls alumne/s
p/ex: Bosch Huguet, Josep i Jordi P5 i 4t
MATERIAL INDIVIDUAL:
És el material personal que cada nen o nena ha de tenir per treballar a classe, segons el nivell
que cursa.
CICLE SUPERIOR DE PRIMÀRIA (sisè) :
- una bata per plàstica.
- un drap per plàstica.
- una bossa petita de roba per guardar la bata.
- un llapis del nº2.
- una goma tova.
- una capsa de colors de fusta.
- Una capsa de retoladors.
- un bolígraf blau, un de negre i un de vermell.
- una maquineta de fer punxa que sigui recollidora.
- un regle de 30 cm. pla i un de 15 cm. pla; escaire o cartabó de 18 cm. com a mínim.
- un compàs.
- un transportador d'angles.
- una calculadora (que no sigui científica).
- tisores de punta roma que tallin.
- cola d'enganxar no tòxica.
- carpeta amb pinça a la part superior tamany foli.
- plàstic adhesiu Aironfix suficient per folrar les llibretes.
- un retolador negre de punta fina.
- una flauta d’una peça de plàstic, del tipus Hönner.
- una carpeta classificadora del format d’un foli.
- un retolador fluorescent.
- 5 llibretes de 50 fulls quadriculades.
- una carpeta de fundes de plàstic (25 fundes).
- llibre de lectura: “Bona nit Júlia” de Carles Sala. Ed. La Galera.
- llibre de lectura. “Puedo borrarme de vampiro?” de Braulio Llamero
ISBN: 978-84-9142-054-5

ALGAR EDITORIAL

- diccionari de llengua catalana
Nota: Recomanem que totes les llibretes siguin d’espiral tancada i que tinguin marge.

