Projecte de reutilització de llibres. Llistat del CURS 2020-21

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, s’haurà de fer efectiva mitjançant ingrés o
transferència bancària al Banc de Sabadell al compte núm. ES41-0081-0076-3900-0122-1032, termini
màxim dimecres 2 de setembre. 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.
També es pot 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; opció
pagament per caixer a partir de dimarts 14 de juliol).
L’entrega dels llibres es realitzarà el dimecres 9 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
La vaca Taca i la tempesta de neu (lletra de pal)
La bruja Brunilda (lletra lligada)

EDITORIAL
Castellnou
Vicens Vives

ISBN
9788489625587
9788468242248

Llibreta d’escola (Taller Ocupacional Can Comelles)
A INGRESSAR:
Quota Ampa (un cop per família)
Llibres i llibreta d’escola (3 € + 2 €)

35 €
5€

TOTAL

40 €

RECORDEU: No se servirà cap llibre si no s’ha fet l’ingrés dins del període de pagament o no es presenten els
justificants de pagament (quota AMPA i llibres).
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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, s’haurà de fer efectiva mitjançant ingrés o
transferència bancària al Banc de Sabadell al compte núm. ES41-0081-0076-3900-0122-1032, termini
màxim dimecres 2 de setembre. 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.
També es pot 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; opció
pagament per caixer a partir de dimarts 14 de juliol).
L’entrega dels llibres es realitzarà el dimecres 9 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’Ot i el falciot
La tortuga sensata

EDITORIAL
Baula
Vicens Vives

ISBN
9788447935321
9788468250618

Agenda escolar (Edicions 96)

A INGRESSAR:
Quota Ampa (un cop per família)
Llibres i agenda (4 € + 4 €)

35 €
8€

TOTAL

43 €

RECORDEU: No se servirà cap llibre si no s’ha fet l’ingrés dins del període de pagament o no es presenten els
justificants de pagament (quota AMPA i llibres).
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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, s’haurà de fer efectiva mitjançant ingrés o
transferència bancària al Banc de Sabadell al compte núm. ES41-0081-0076-3900-0122-1032, termini
màxim dimecres 2 de setembre. 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.
També es pot 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; opció
pagament per caixer a partir de dimarts 14 de juliol).
L’entrega dels llibres es realitzarà el dimecres 9 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
L’illa animal. Sèrie Blava (Col. Vaixell de vapor)
El misterio de la casa encantada
ROFFTOPS 3 Class Book

EDITORIAL
Cruïlla
SM
Oxford

ISBN
9788466109079
9788434839724
9780194503358

Agenda escolar (Edicions 96)

A INGRESSAR:
Quota Ampa (un cop per família)
Llibres i agenda (4 € + 4 €)

35 €
8€

TOTAL

43 €

RECORDEU: No se servirà cap llibre si no s’ha fet l’ingrés dins del període de pagament o no es presenten els
justificants de pagament (quota AMPA i llibres).
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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, s’haurà de fer efectiva mitjançant ingrés o
transferència bancària al Banc de Sabadell al compte núm. ES41-0081-0076-3900-0122-1032, termini
màxim dimecres 2 de setembre. 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.
També es pot 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; opció
pagament per caixer a partir de dimarts 14 de juliol).
L’entrega dels llibres es realitzarà el dimecres 9 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 4t
El tesoro del dragón
ROOFTOPS 4 Class Book
L’illa de la Paidonèsia

EDITORIAL

ISBN

Alfaguara infantil 9788420471242
Oxford
9780194503518
La Galera
9788424660666

Agenda escolar (Edicions 96)

A INGRESSAR:
Quota Ampa (un cop per família)
Llibres i agenda (13 € + 4 €)

35 €
17 €

TOTAL

52 €

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

NIVELL: 5è

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, s’haurà de fer efectiva mitjançant ingrés o
transferència bancària al Banc de Sabadell al compte núm. ES41-0081-0076-3900-0122-1032, termini
màxim dimecres 2 de setembre. 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.
També es pot 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; opció
pagament per caixer a partir de dimarts 14 de juliol).
L’entrega dels llibres es realitzarà el dimecres 9 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
El zoo d’en Pitus
El violín de medianoche
ROOFTOPS 5 Class Book
Treasure Island
Coneixement del medi natural 5
Coneixement del medi social i cultural 5
Coneixement del medi natural, social i cultural 5
Coneixement del medi natural 5
Coneixement del medi social i cultural 5
Coneixement del medi, social i cultural 5
Ciencias de la naturaleza 5 (proyecto DUNA)
Ciencias sociales (proyecto DUNA)

EDITORIAL
Galera
Anaya
Oxford
Vicens Vives
Barcanova
Barcanova
Cruïlla
Santillana
Santillana
Text-la Galera
Teide
Teide

ISBN
9788424681012
9788466794879
9780194503679
9780241336120
9788448943059
9788448943097
9788466135795
9788491306177
9788491306221
9788441222038
9788430714964
9788430715800

Agenda escolar (Edicions 96)
A INGRESSAR:
Quota Ampa (un cop per família)
Llibres i agenda (28 € + 4 €)

35 €
32 €

TOTAL

67 €

RECORDEU: No se servirà cap llibre si no s’ha fet l’ingrés dins del període de pagament o no es presenten els
justificants de pagament (quota AMPA i llibres).
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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, s’haurà de fer efectiva mitjançant ingrés o
transferència bancària al Banc de Sabadell al compte núm. ES41-0081-0076-3900-0122-1032, termini
màxim dimecres 2 de setembre. 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.
També es pot 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; opció
pagament per caixer a partir de dimarts 14 de juliol).
L’entrega dels llibres es realitzarà el dimecres 9 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

Plouen poemes!
El misterio del colegio embrujado
ROOFTOPS 6 Class Book
Oliver Twist
Coneixement del medi natural 6
Coneixement del medi social i cultural 6
Coneixement del medi natural, social i cult. 6
Coneixement del medi natural 6
Coneixement del medi social i cultural 6
Coneixement del medi natural, social i cult. 6

EDITORIAL

Eumo
Edelvives
Oxford
Vicens Vives
Barcanova
Bacanova
Cruïlla
Santillana
Santillana
Text-la Galera

ISBN

9788497665919
9788426348531
9780194503815
9780241336168
9788448943066
9788448943103
9788466138253
9788491306214
9788491306238
9788441222052

Agenda escolar (Edicions 96)
A INGRESSAR:
Quota Ampa (un cop per família)
Llibres i agenda (20 € + 4 €)

35 €
24 €

TOTAL

59 €

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

