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VENDA DE LLIBRES 1r de PRIMÀRIA 
 
 
 

Benvolgudes famílies, 

Com en cursos anteriors, la JUNTA ha gestionat amb les diferents editorials la 

compra dels llibres de primària. Per poder gaudir dels descomptes haureu 

de ser socis de l’AMPA i estar al corrent de pagament de les quotes 

(extraescolars, servei acollida…). 

Com a novetat d’aquest any, per poder gaudir del descompte caldrà abonar 

conjuntament amb els llibres la quota anual de l’AMPA que és de 20€ 

per família i lliurar el full d’alta com a socis en el moment de recollir els llibres. 

Com que encara hi ha llibres que no han arribat, no podem dir el dia que es 

podran recollir. El pagament s’haurà de fer prèviament mitjançant ingrés en 

efectiu/transferència al compte de l’AMPA indicant el nom de l’alumne. 

Per recollir els llibres és imprescindible que presenteu el comprovant del 

pagament, sense el qual no es lliuraran. El número de compte de l’AMPA on fer 

l’ingrés és: 

BANC SABADELL: ES62 0081 0022 9600 0134 7340 

 

A continuació us passem a detallar els llibres que es necessiten pel curs que fa el 

vostre fill. A efectes organitzatius, us agrairíem marqueu quins necessiteu i 

porteu aquest paper el dia que passeu a recollir els llibres 

Cordialment, 

Ampa Els Aigüerols 

 

Títol Curs Editorial Preu 
Socis 

Preu no 
socis 

 

Món matemàtic 1 1r Barcanova 10,12 € 11,90 €  

Rimas y cuentos del bosque de 
las brumas (castellà) 

1r Ed. Cruïlla 15,68 € 20,90 €  

Lectures 1 (català) Projecte 
Tram 

1r Text La Galera 12,45 € 16,60 €  

TOTAL 38,24 € 49,40 €  
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VENDA DE LLIBRES  2n de PRIMÀRIA 
 
 

Benvolgudes famílies, 

Com en cursos anteriors, la JUNTA ha gestionat amb les diferents editorials la 

compra dels llibres de primària. Per poder gaudir dels descomptes haureu 

de ser socis de l’AMPA i estar al corrent de pagament de les quotes 

(extraescolars, servei acollida…). 

Com a novetat d’aquest any, per poder gaudir del descompte caldrà abonar 

conjuntament amb els llibres la quota anual de l’AMPA que és de 20€ 

per família i lliurar el full d’alta com a socis en el moment de recollir els llibres. 

Com que encara hi ha llibres que no han arribat, no podem dir el dia que es 

podran recollir. El pagament s’haurà de fer prèviament mitjançant ingrés en 

efectiu/transferència al compte de l’AMPA indicant el nom de l’alumne. 

Per recollir els llibres és imprescindible que presenteu el comprovant del 

pagament, sense el qual no es lliuraran. El número de compte de l’AMPA on fer 

l’ingrés és: 

BANC SABADELL: ES62 0081 0022 9600 0134 7340 

 

A continuació us passem a detallar els llibres que es necessiten pel curs que fa el 

vostre fill. A efectes organitzatius, us agrairíem marqueu quins necessiteu i 

porteu aquest paper el dia que passeu a recollir els llibres 

Cordialment, 

Ampa Els Aigüerols 

 

 

Títol Curs Editorial Preu 
Socis 

Preu no 
socis 

 

Món matemàtic 2 2n Barcanova 10,12 € 11,90 €  

Llibre de somnis de la 
lluna (català) 

2n Ed. Cruïlla 15,68 € 20,90 €  

Lecturas 2 Proyecto Tren 
(castellà) 

2n Text La Galera 12,08 € 16,10 €  

TOTAL 37,87 € 48,90 €  
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VENDA DE LLIBRES  3r de PRIMÀRIA 
 
 

Benvolgudes famílies, 

Com en cursos anteriors, la JUNTA ha gestionat amb les diferents editorials la 

compra dels llibres de primària. Per poder gaudir dels descomptes haureu 

de ser socis de l’AMPA i estar al corrent de pagament de les quotes 

(extraescolars, servei acollida…). 

Com a novetat d’aquest any, per poder gaudir del descompte caldrà abonar 

conjuntament amb els llibres la quota anual de l’AMPA que és de 20€ 

per família i lliurar el full d’alta com a socis en el moment de recollir els llibres. 

Com que encara hi ha llibres que no han arribat, no podem dir el dia que es 

podran recollir. El pagament s’haurà de fer prèviament mitjançant ingrés en 

efectiu/transferència al compte de l’AMPA indicant el nom de l’alumne. 

Per recollir els llibres és imprescindible que presenteu el comprovant del 

pagament, sense el qual no es lliuraran. El número de compte de l’AMPA on fer 

l’ingrés és: 

BANC SABADELL: ES62 0081 0022 9600 0134 7340 

 

A continuació us passem a detallar els llibres que es necessiten pel curs que fa el 

vostre fill. A efectes organitzatius, us agrairíem marqueu quins necessiteu i 

porteu aquest paper el dia que passeu a recollir els llibres 

Cordialment, 

Ampa Els Aigüerols 

 

Títol Curs Editorial Preu 
Socis 

Preu no 
socis 

 

Món matemàtic 3 3r  Barcanova 10,12 € 11,90 €  

Lecturas para 
Trotamundos 3 

3r Ed. Cruïlla 12,60 € 16,80 €  

Lectures 3 (català) 
Projecte Tram 3 

3r Text La 
Galera 

13,05 € 17,40 €  

 TOTAL 
  

35,77 € 46,10 €  
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VENDA DE LLIBRES  4t de PRIMÀRIA 

 
Benvolgudes famílies, 

Com en cursos anteriors, la JUNTA ha gestionat amb les diferents editorials la 

compra dels llibres de primària. Per poder gaudir dels descomptes haureu 

de ser socis de l’AMPA i estar al corrent de pagament de les quotes 

(extraescolars, servei acollida…). 

Com a novetat d’aquest any, per poder gaudir del descompte caldrà abonar 

conjuntament amb els llibres la quota anual de l’AMPA que és de 20€ 

per família i lliurar el full d’alta com a socis en el moment de recollir els llibres. 

Com que encara hi ha llibres que no han arribat, no podem dir el dia que es 

podran recollir. El pagament s’haurà de fer prèviament mitjançant ingrés en 

efectiu/transferència al compte de l’AMPA indicant el nom de l’alumne. 

Per recollir els llibres és imprescindible que presenteu el comprovant del 

pagament, sense el qual no es lliuraran. El número de compte de l’AMPA on fer 

l’ingrés és: 

BANC SABADELL: ES62 0081 0022 9600 0134 7340 

A continuació us passem a detallar els llibres que es necessiten pel curs que fa el 

vostre fill. A efectes organitzatius, us agrairíem marqueu quins necessiteu i 

porteu aquest paper el dia que passeu a recollir els llibres 

Cordialment, 

Ampa Els Aigüerols 

 

Títol Curs Editorial Preu 
Socis 

Preu no 
socis 

 

Flauta soprà Honner 1 peça 4t Abacus 6,25€ 6,95€  

Món matemàtic 4 4t Barcanova 10,12 € 11,90 €  

En Max Centelles i la 
Biblioteca Espacial 4 

4t Ed. Cruïlla 15,68 € 20,90 €  

Football Crazy:what a Goal! 4t Macmillan 5,78 € 7,70 €  

Lights,camera, action 4t Macmillan 5,78 € 7,70 €  

Agenda (personalitzada amb el 

logo de l’escola) 
4t Edicions 62 2 € 3,60 €  

TOTAL 45,59 58,75€  

 


