
 
 

Dimecres 11 de juliol de 10 a 14h i de 15.30 a 18.30h  

 l’AMPA estarà a l’escola  per:  

- Entrega dels carnets del curs 2018-2019 

- Distribució de llibres i roba 

- Inscripcions a les activitats extraescolars 

-  Resoldre dubtes   

I durant el  curs, ens trobareu els  dilluns de 16.30h a 17.30h a la  sala de 

l’AMPA. 

 

 

LLIBRES DE  TEXT DE 5è  DE PRIMÀRIA 

 

Venda  a càrrec de ABACUS             

LLIBRES ISBN NO SOCI SOCI 
TIGER 5 Activity book. Ed. Macmillan 9780230431331 24.95€ 19.21€ 

 TOTAL 24.95€         19.21€ 

 

*Per la compra dels llibres, Abacus regalarà un val de 5 € de descompte per 

utilitzar a la seva botiga 

 

Recordem  que  per  tenir  accés als preus  bonificats i als serveis gestionats 

per part de l‘AMPA és obligatori ser soci. (Cal omplir la fitxa, entregar-la 

signada i haver-hi realitzat el pagament de la quota de l'any en curs o 

omplert el formulari d’ALTA WEB) 

Més informació al  web    http://ampaamatitarga.org 

 



 
 

L’AMPA recomana adherir-se al programa de socialització de llibres perquè 

fomenta la conscienciació de l’alumnat envers la reutilització dels materials 

i la cura dels llibres, a més a més de l’estalvi econòmic per a les famílies. 

Però, en el cas de no acollir-se  a la socialització, l’AMPA  també ofereix la 

possibilitat de  comprar els llibres socialitzats.      

 

E5 Perfectes, Els 9788423687176          9,40 €     7,24 €  

E5 El petit vampir 9788416661251          9,80 €     7,55 €  

E5 Diccionari Junior llengua catalana 9788421832301        22,50 €   17,33 €  

E5 SAN E5 Castellano/Voces/Caminos Saber 9788490474105        43,15 €   33,23 €  

E5 Manolito Gafotas 9788432214233          8,95 €     6,89 €  

E5 SAN Nuevo Dicc. escolar lengua española 9788468001579        28,25 €   21,75 €  

E5 MCM E5 Tiger/PB 9781380014641        29,35 €   22,60 €  

E5 RICH Student's dict. ang-cat cat-ang 9788429495300        26,75 €   20,60 €  

E5 VVC E5 Matemàtique/Món de colors 9788431691264        39,59 €   30,48 €  

E5 GP E5 Medi natural/Saber Fer 9788491306177        30,60 €   23,56 €  

E5 GP E5 Medi social/Saber Fer 9788491306221        30,60 €   23,56 €  

 

 


