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Badalona, 22 de Juny de 2022 

 

Benvolgudes  famílies:  

Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos que, els llibres de text pel curs 

2022-23 d’Educació Infantil els vendrem a l’escola. 

Tots els llibres els tindran els alumnes a les respectives classes al setembre, no els 

haureu de venir a recollir abans.  

Se us passarà un rebut per l’import total el 19 de juliol de 2022. 

Les famílies que pagueu per finestreta podeu passar des del dia 19 de juliol fins el 22 de 

juliol per administració. 

 

LLISTAT DE LLIBRES P-5    

 

LLIBRE DE RELIGIÓ:    ..................... 16’16 € 

 

PROJECTE ENTUSIASMAT:  Editorial TEKMAN BOOKS 

PROJECTE LUDILLETRES:  Editorial TEKMAN BOOKS    .................... 73’84 € 

LLIBRE DE LECTURA:  

• LUDIMOTS  ..............................................................................................  20 € 

 

CARPETA DE L’ESCOLA ..................................................................................... 7 €  

 

Estoig Entusiasmat socialitzat........................................................................................  5 € 

 

PREU TOTAL:        122€   
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Al mes d’Octubre se us passarà un rebut per un import de 35 € que correspon al material 

dels alumnes de P-5 i que inclou: 

Material d’ús col·lectiu de la classe (plastilina, ceres, retoladors, pega, carpeta, colors, 

llapis, pintures, etc.). 

- Tot altre material que pugui necessitar l’alumne al llarg del curs per a les diferents 

activitats que es realitzin. 

-  Fitxes de treball individual realitzades per les mestres per tal d’ampliar el treball dels 

projectes. 

 

 

Els nens i nenes també necessitaran: 

- La bata de l’escola amb el nom i cognom, amb una veta per a penjar-la.  

- El xandall de l’escola, marcat amb el nom i cognom. És d’ús obligatori. S’utilitzarà cada 

dia de la setmana. 

- Un paquet de tovalloletes humides de 80 unitats. 

- Un capsa de mocadors de paper d’un sol ús per deixar-lo a la classe. 

 

 

Marta Garcia 

Cap d’estudis d’infantil 


