RESERVA DE LLIBRES 3 ANYS CURS 2018-2019
Estimades famílies:
Un any més, per part de l´AMPA es procedeix a gestionar la reserva i adquisició de
llibres pel curs 2018-2019 a totes aquelles famílies que així ho vulguen.
Per tal de fer la reserva, haureu d'emplenar aquest full i fer un ingrés de 15,00 € a
BANKIA, on s'indicarà el nom del xiquet/a i es dipositarà a la bústia de l´AMPA DE
L'EDIFICI DE PRIMÀRIA juntament amb aquest full, el reguard de l'ingrés del banc
abans del dia 5 de juliol.

Núm. de compte: IBAN ES80 2038 6431 9630 0046 5235 (BANKIA).

NOM DEL XIQUET/ETA: ………………………………………………………………………………
CURS: ……………………………………………… TEL.: ……………………………………………….

Editorial

EDELVIVES

Títol

ISBN

QUADERN DE GRAFOMOTRICITAT 1

9788426388063

PREU

15,OO €

Recordar que el rebut de l´AMPA, és per unitat familiar i es pagarà en el moment
d'arreplegar els llibres i vos donarem el carnet de soci.

4 anys infantil

RESERVA DE LLIBRES CURS 2018-2019

Estimades famílies:
Un any més, per part de l´AMPA es procedeix a gestionar la reserva i adquisició de
llibres pel curs 2018-2019 a totes aquelles famílies que així ho vulguen.
Per tal de fer la reserva, haureu d'emplenar aquest full i fer un ingrés de 30,00 € a
BANKIA, on s'indicarà el nom del xiquet/a i es dipositarà a la bústia de l´AMPA DE
L'EDIFICI DE PRIMÀRIA juntament amb aquest full, el reguard de l'ingrés del banc.

Núm. de compte: IBAN ES80 2038 6431 9630 0046 5235 (BANKIA).
Marqueu amb una creu els llibres que voleu reservar.

NOM DEL XIQUET/ETA: ………………………………………………………………………………
CURS: ……………………………………………… TEL.: ……………………………………………….

Editorial

TEKMAN BOOKS

Títol

MATEMÀTIQUES ENTUSIASMAT

ISBN

PREU

30,00 €

Recordar que el rebut de l’AMPA, és per unitat familiar i es pagarà en el moment d'arreplegar
els llibres i haureu de portar el carnet de soci.

5 anys infantil
RESERVA DE LLIBRES CURS 2018-2019
Estimats pares i mares:
Un any més, per part de l’AMPA es procedeix a gestionar la reserva i adquisició de
llibres pel curs 2018-2019 a totes aquelles famílies que així ho vulguen.
Per tal de fer la reserva , haureu d’emplenar aquest full i fer un ingrés de 30,00 € a
BANKIA, on s’indicarà el nom del xiquet/a i es dipositarà a la bústia de l’AMPA DE
L’EDIFICI DE PRIMÀRIA juntament amb aquest full, el reguard de l’ingrés del banc
abans del dia 5 de juliol.

Nº de compte: IBAN ES80 2038 6431 9630 0046 5235 (BANKIA).
Marqueu amb una creu els llibres que vulgueu reservar.
NOM DEL XIQUET/ETA: ………………………………………………………………………………
CURS: ……………………………………………… TEL.: ……………………………………………….

Editorial

TEKMAN BOOKS

Títol

ISBN

PREU

MATEMÀTIQUES ENTUSIASMAT

Recordar que el rebut de l’AMPA, és per unitat familiar i es pagarà en el moment d’arreplegar
els llibres i haureu de portar el carnet de soci.

30,00 €

