LLISTAT LLIBRES I MATERIAL CURS 17/18
SISÈ ED. PRIMÀRIA

❏ LLIBRES
CASTELLÀ: Lengua castellana 6, Ed. Cruïlla. ISBN: 978-84-661-3836-9
Cuaderno de actividades 6. Ed. Cruïlla. ISBN: 978-84-661-3840-6
CATALÀ: Llengua 6, Aprendre és créixer . Ed. Ananya. ISBN: 978-84-678-3472-7
MATEMÀTIQUES: Matemàtiques 6 Aula Viva Illes Balears . Ed. Vicens Vives.
ISBN: 978-84-682-1600-3
SOCIALS: Socials 6, Ed. Vicens Vives. ISBN: 978-84-678-3490-1
ANGLÈS: Great Explorers 6 (Class book) Ed. Oxford. ISBN: 978-019-450797-4
Great Explorers 6 (Activity book) Ed. Oxford. ISBN: 978-019-450798-1
RELIGIÓ: es farà servir el llibre que tenen de l’any passat.

AGENDA ESCOLAR CEIP Duran Estrany
❏ MATERIAL
-

1 bolígraf blau
1 bolígraf vermell
1 llapis
1 goma MILAN NATA
1 maquineta de ferro
1 capsa de retoladors
1 capsa de pintures de fusta
1 capsa de plastidecors
1 barra de cola d’aferrar (20 grams)
1 carpeta grossa amb fulls de plàstic (controls escola, utilitzaran la del curs anterior)
1 quadern de 4 anelles gros amb separadors.
1 paquet de fulls de 4 forats A4 d’una retxa
1 paquet de fulls de 4 forats A4 de quadrícula de 4x4
1 paquet de dinerets
2 quaderns d’espiral d’una retxa (80 pàg.)
1 quadern de dibuix (amb marge)
1 Quadern d’espiral de fundes de plàstic (40 fundes)
1 Carpeta de plàstic tipus sobre (carpeta viatgera)

❏ QUOTA D’APORTACIÓ DE LES FAMÍLIES
La quota en concepte de fotocòpies, material fungible i agenda escolar per al curs
17/18 és de 25€ per nin/a. Aquesta quota inclou les fotocòpies de música i naturals.
La quota per a l’alumnat adherit al Programa de Reutilització de llibres és de 20€, ja
que l’agenda els entra amb la quota del fons de llibres.
La quota s’ha de pagar abans de dia 10 de setembre.

El pagament es pot fer de dues maneres:
1. A través de transferència bancària al núm. de compte:
ES92 2100-0167-51-0200058041 (RECORDAU POSAR EL NOM DEL/LA NIN/A A I EL
CURS i “QUOTA MATERIAL” COM A CONCEPTE).

2. Mitjançant ingrés al caixer automàtic de La Caixa amb codi de barres: per a
aquesta modalitat de pagament heu de seguir les passes següents:
1. Anar al caixer automàtic i inserir una targeta de crèdit (pot ser de qualsevol
entitat).
2. Anar a: Pagaments i impostos- Pagaments amb codi de barres
3. Passar el codi de barres que teniu a la circular pel lector del caixer.
4. Introduir l’import
5. Sortirà una pantalla amb el concepte “Remitent” amb dos requadres. Al primer
requadre heu de posar el nom del NIN/A i al segon requadre heu de posar el
CURS del nin/a.

Cada alumne/a ha d’entregar al seu tutor o tutora el resguard bancari durant la
primera setmana de classe. Quan s’entregui el resguard d’ingrés al tutor o tutora aquest
donarà l’agenda a l’alumne/a.

BON ESTIU!!

