
 
 

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 4t  DE PRIMÀRIA 

Venda  a càrrec de ABACUS             

LLIBRES ISBN NO SOCI SOCI 
Tiger 4.Activity book A Ed. Macmillan 9780230475489 24.95€ 19.21€ 

Matemàtiques-Act/Aula Activa Ed Vicens Vives 9788468229805 15.10€ 11.63€ 

Quadern d’activitats. Música i dansa 4. 
Projecte 3.16. Ed. Cruïlla 

9788466119368 6.45€ 4.97€ 

 TOTAL 46.50€   35.81€ 

 

*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.      

E4 El Misteri de la tifa de gos abandonada 9788483432020          8,00 €     6,16 €  

E4 Xurra, La 9788424625634          7,95 €     6,12 €  

E4 Diccionari Junior llengua catalana 9788421832301        22,50 €   17,33 €  

E4 Maxi y la banda de los tiburones 9788434844681          8,20 €     6,31 €  

E4 SAN Nuevo Dicc. escolar lengua española 9788468001579        28,25 €   21,75 €  

E4 MCM E4 Tiger/PB/17 9781380014634        29,35 €   22,60 €  

E4 VVC E4 Matemàtiques/Xifres 9788468207216             -   €  

E4 BAU E4 Naturalesa/Superpixèpolis 9788447929412        27,05 €   20,83 €  

E4 BAU E4 Socials/Superpixèpolis 9788447929436        27,05 €   20,83 €  

E4 SMC E4 Música (4)/Pack/3.16 9788466118934        33,50 €   25,80 €  

 

 


