
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
CAMPANYA DE LLIBRES TEXT CURS 2018-2019 

 

Alumnes P4-P5-1er 
 

 
Aquí hi trobareu la següent informació: 
 

• Campanya de llibres curs 2018-2019: reserva i compra de llibres de text 

• Llistat dels llibres de text per a cada curs. 

Si teniu fills/es a educació infantil i a educació primària, us aconsellem que llegiu el dossier de primària ja 
que és més ampli. 
 

RECORDEU QEU SEGONS L’ACORD APROVAT A L’ASSEMBLEA DE SOCIS CELEBRADA EL DIA 9 DE NOVEMBRE 

DE 2017, A PARTIR DEL CURS 2018/19 ÉS OBLIGATORI SER SOCI DE L’AMPA des de l’escolarització de 

l’alumne en el centre per: 

• Participar en el projecte de reutilització de llibres GAUDÍ ÉS COMPARTIR, que suposa un estalvi de 

diners 

• Gaudir de descomptes en la compra de llibres i material pels vostres fills 

• Fer ús de l’acollida matinal 

• Fer ús de les activitats extraescolars 

• Dotar de llibres de lectura a la Biblioteca, material esportiu..., entre altres recursos que des de 

l’AMPA s’ha comprat per a l’Escola 

• Gestionar el menjador 

Tots aquests projectes i d’altres que puguin sorgir sense l’aportació de l’AMPA (tant econòmica com de 

persones que voluntàriament dediquen el seu poc temps lliure que tenen) no seria possible. 



BENEFICI SOCIS AMPA 
 

Ens aplica un 13% descompte en la 

compra dels llibres.  

12% en material escolar (mesos de 

setembre, octubre i novembre) 

CURS: P4 ESCOLA A. GAUDÍ

08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT 

si/no

VULL RECOLLIR-LOS A LA LLIBRERIA

ALUMNE : _______________________________

TELEFON:   ____________________

ASIGNATURA LLIBRE EDITORIAL PREU ISBN SI / NO

QUADERN DE 

GRAFOMOTRICITAT 3 BAULA 15,20 9788447930661

QUADERNS CAPICUA.GRAFIA 

Nº 2 CASALS 4,09 9788421832974

QUADERNS 

CAPICUA.NUMERACIO I 

CALCUL Nº 2 CASALS 4,56 9788421832677

CAMPANYA DE LLIBRES CURS 2018-2019: RESERVA I COMPRA DE LLIBRES DE TEXT 

L’AMPA  
 

1. Gestiona la venda dels llibres a través de la següent llibreria  
 
 
Llibreria BRUCH 1972 
Pg.Comte Vilardaga,132 Barri Mas Lluhí. 
Telf. 93 632 51 53  Sr. Francesc 

 
 

COM FER LA RESERVA??? 
 

El llistat de llibres i material que necessiten els nostres fills/es, està al final del dossier. 

Exemple:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Les AGENDES (personalitzades per a l’escola), es compren també a través de l’AMPA. Cal tenir la 
quota pagada per venir a recolllir-la a l’escola. 
 
 Recordar-vos que els quadernets d’estiu els teniu disponibles a la Llibreria Bruch (sense 
descompte) i podeu anar a comprar-los o reservar-los per no quedar-vos sense. 
 

PASSOS A SEGUIR  

 
1.- Tenir la quota de soci 2018-2019 pagada i entregada amb full de soci 
2.- PAGAR LA RESERVA DELS LLIBRES.  

  INGRÉS 15€ CAIXER BANC SABADELL  

1- Introduïu la vostra targeta. 
2 -Opció PAGAMENTS A TERCERS. 
3 - Introduïu el vostre número secret i premeu CONTINUAR. 

4 - Codi el número 001900. Us apareix LLIBRERIA BRUCH 1972. premeu CONTINUAR 

5- Confirmeu INFANTIL 15€ ACCEPTAR. 

6- Introduir els cognoms i nom del fill/a i el curs que farà . 

7- Dos comprovants: Un per lliurar amb el full de la comanda i l’altre per vosaltres. 
 

Si ho preferiu podeu fer una transferència bancària o un ingrés al BANC SABADELL al nº de compte. 
ES29 0081 0341 1000 0114 1519 

indicant els cognoms i nom de cada fill/a i el curs que farà el curs 2018-2019. 

Comprar el llibre o material heu 

d’escriure  SI 

 
Si no l’heu de comprar, heu 

d’escriure  NO 

 



 

S’ha de  fer un ingrés per cada fill/a abans del dia 19 de juny. 
 

3.- Portar el Full de la comanda i el Justificant de pagament de la reserva, GRAPAT tot junt. 

   
   Recordeu exemple per poder omplir-ho bé 
   
  
 

 

 

 

IMPORTANT! Si dubteu d’algun llibre, MARQUEU NO. Esteu a temps per encarregar-lo fins la última 

setmana de juliol a la Llibreria BRUCH 1972 i us aplicaran les mateixes condicions. Al setembre no 
tindran descompte.  

 

4.- Recollida dels llibres 

 
 QUAN: 12 de juliol de 10:30h a 13h i de 17h a 19h 
 ON:  Biblioteca Escola Gaudí 

  

Recordeu!!!! portar en efectiu l’import que queda pendent en fer la reserva. 

           portar carnet de soci de l’AMPA 

           portar el vostre justificant bancari de la reserva per si hi hagués algun problema 
 
Procediment: -    Passar pel despatx de l’Ampa per segellar el carnet de soci o recollir-ho (en cas de ser 
   soci per primera vegada) 

- Si sou socis nous, també heu de portar el full d’inscripció amb les dades del/s vostre/s 
fills /es i el justificant de pagament de la quota de soci. 

DATA: Fins el dia 20 de juny  

 ON:  Despatx de l’AMPA  
          Consergeria (Toni) 
          Tutor/a de l’infant 


