CICLE INICIAL 1r – PRIMÀRIA
MATÈRIA

EDITORIAL

ISBN

LLENGUA CATALANA
Bona lletra 1 i 2.

Mcgraw-hill

978-84-481-3046-6
978-84-481-3045-9

MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 1. Projecte
Duna.

ENGLISH
SMILES 1 ACTIVITY PACK

MÚSICA
MÚSIca 1r

978-84-307-1725-5
Teide

Express
publishing

978-1-4715-2097-6

Mcgraw-hill

978-84-481-8531-2

8€ (per alumnes nous)/ 5,40 (per alumnes antics) en concepte de llicències
digitals manteniment dels llibres socialitzats (folres, etiquetes, reposicions, etc.
Aquests 8€ ó 5,40 es cobraran des de l’escola entre els mesos de juliol i
setembre, juntament amb el material escolar.

* La comanda dels llibres la podeu fer a Comercial Girona (instruccions al
final del document)

CICLE INICIAL 2n – PRIMÀRIA
MATÈRIA
MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 2. Projecte
Duna.

ENGLISH
SMILES 2 ACTIVITY PACK

MÚSICA
MÚSIca 2n

CASTELLÀ
TOT TALLERS LLENGUA
CASTELLANA PRIMÀRIA 2

EDITORIAL

ISBN

Teide

978-84-307-1925

Express
publishing

978-1-4715-2099-0

Mcgraw-hill

978-84-481-9539-7

La Galera

978-84-412-3196-2

8€ (per alumnes nous)/ 5,40 (per alumnes antics) en concepte de llicències
digitals manteniment dels llibres socialitzats (folres, etiquetes, reposicions, etc.
Aquests 8€ ó 5,40 es cobraran des de l’escola entre els mesos de juliol i
setembre, juntament amb el material escolar.

* La comanda dels llibres la podeu fer a Comercial Girona (instruccions al
final del document)

CICLE MITJÀ 3r – PRIMÀRIA
MATÈRIA

EDITORIAL

ISBN

MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 3. Quadern per
practicar.

Teide

978-84-307-1746-0

Express
publishing

978-1-4715-2101-0

ENGLISH
SMILES 3 ACTIVITY PACK

AGENDA DE LES EMOCIONS
8€ (per alumnes nous)/ 5,40 (per alumnes antics) en concepte de llicències
digitals manteniment dels llibres socialitzats (folres, etiquetes, reposicions, etc.
Aquests 8€ ó 5,40 es cobraran des de l’escola entre els mesos de juliol i
setembre, juntament amb el material escolar.

* La comanda dels llibres la podeu fer a Comercial Girona (instruccions al
final del document)
* L’agenda s’ha de demanar directament al despatx de l’AFA

CICLE MITJÀ 4t – PRIMÀRIA
MATÈRIA

EDITORIAL

ISBN

MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 4. Quadern per
practicar.

Teide

978-84-307-1930-3

Express
publishing

978-1-4715-2103-4

ENGLISH
SMILES 4 ACTIVITY PACK

AGENDA DE LES EMOCIONS
8€ (per alumnes nous)/ 5,40 (per alumnes antics) en concepte de llicències
digitals manteniment dels llibres socialitzats (folres, etiquetes, reposicions, etc.
Aquests 8€ ó 5,40 es cobraran des de l’escola entre els mesos de juliol i
setembre, juntament amb el material escolar.

* La comanda dels llibres la podeu fer a Comercial Girona (instruccions al
final del document)
* L’agenda s’ha de demanar directament al despatx de l’AFA

CICLE SUPERIOR 5È – PRIMÀRIA
MATÈRIA
ENGLISH
SMILES 5 ACTIVITY PACK

EDITORIAL

ISBN

Express
publishing

978-1-4715-2105-8

AGENDA DE LES EMOCIONS
8€ (per alumnes nous)/ 5,40 (per alumnes antics) en concepte de llicències
digitals manteniment dels llibres socialitzats (folres, etiquetes, reposicions, etc.
Aquests 8€ ó 5,40 es cobraran des de l’escola entre els mesos de juliol i
setembre, juntament amb el material escolar.

* La comanda dels llibres la podeu fer a Comercial Girona (instruccions al
final del document)
* L’agenda s’ha de demanar directament al despatx de l’AFA

CICLE SUPERIOR 6È – PRIMÀRIA
MATÈRIA
I Wonder 5. Activity Pack.

EDITORIAL

ISBN

Express
Publishing

978-1-4715-8119-9

NOMÉS L’HAN DE COMPRAR ELS
ALUMNES NOUS A SISÈ. ELS QUE JA
HAN FET CINQUÈ AL FABRA JA EL
TENEN COMPRAT, L’APROFITARAN
PERQUÈ NO ESTÀ UTILITZAT I A MÉS TÉ
UN NIVELL ELEVAT. JUNT AMB LA
PREPARACIÓ DE LES COMPETÈNCIES
TINDRAN EL CURS COBERT SENSE
NECESSITAT DE COMPRAR LLIBRES
NOUS.

AGENDA DE LES EMOCIONS
8€ (per alumnes nous)/ 5,40 (per alumnes antics) en concepte de llicències
digitals manteniment dels llibres socialitzats (folres, etiquetes, reposicions, etc.
Aquests 8€ ó 5,40 es cobraran des de l’escola entre els mesos de juliol i
setembre, juntament amb el material escolar.

* La comanda dels llibres la podeu fer a Comercial Girona (instruccions al
final del document)
* L’agenda s’ha de demanar directament al despatx de l’AFA

AFA ESCOLA FABRA
Tel. 93 540 31 37
08328 ALELLA
Juny 2020
Correu electrònic: ampaescolafabra@gmail.com

COMANDA DE LLIBRES 2020-2021
Benvolgudes famílies,
Un any més, us oferim la possibilitat d’adquirir els llibres a través del servei que ha contractat l’AMPA per aquest
proper curs 2020/2021:

• Com funciona?
Comercial Girona, la distribuïdora de llibres, prepararà lots amb els diferents llibres i material necessaris per al curs
per a totes aquelles famílies que desitgin adquirir-los.

• On efectueu la reserva i quan?
Podreu adquirir els llibres i el material a través de la pàgina web de la distribuïdora. Les dades per accedir-hi i el
termini en el qual podreu fer la compra són:

www.comercialgirona.cat/comandes
CODI CENTRE: FABRAC0020
TERMINI D’ACCÉS:

Del 12 de Juny al 25 de Juliol

NO S’OBRIRÀ UN NOU TERMINI; per tant és important fer la reserva dins el període establert.
Les famílies que necessitin suport per fer la comanda podeu enviar correu a ampaescolafabra@gmail.com

• Quin és el procediment?
Caldrà accedir a la web de la distribuïdora mitjançant l’adreça que us hem facilitat.
En primer lloc, us haureu de registrar com a pares, mares o tutors dels alumnes i crear el vostre compte indicant
les vostres dades de contacte i una contrasenya (us heu de registrar encara que ja ho féssiu l’any passat, no serveix
el mateix compte) Això us permetrà consultar les comandes que hàgiu efectuat sempre que vulgueu i durant el termini
indicat.

Seguidament, podreu seleccionar el curs que farà el vostre fill/a i els llibres que desitgeu adquirir; tot indicant si els
voleu adquirir com a socis de l’AFA o com a no socis.
Els socis de l’AFA gaudiran d’un descompte del 15% aplicat sobre el preu de venda dels llibres. Si no sou socis
i voleu fer-vos-en, podeu enviar correu a ampaescolafabra@gmail.com.

Finalment, es demanarà que indiqueu el nom de l’alumne/a, i que seleccioneu el mètode de pagament ( heu de
marcar “PAGAMENT EN EFECTIU”).

• Com rebreu i pagareu els llibres?
Els llibres es lliuraran als alumnes a la classe el primer dia d’escola.

MODALITATS DE PAGAMENT:
1.

REBUT DOMICILIAT: El pagament dels llibres es farà per rebut domiciliat al mes de juliol, per l'import de la
comanda que hagueu realitzat.

2. EFECTIU : Aquelles famílies que hagin fet la comanda de llibres i prefereixin pagar en efectiu, hauran de fer-ho
saber a l'AFA abans del 26 de juny i podran fer el pagament al despatx els dies 2 i 3 de setembre de 10.00h a
13.00h i de 16.00h a 18.00h.

• I si teniu una beca?
Les famílies amb ajuts hauran de comprar els llibres a l'Escola per poder gaudir d’aquests i també hauran de fer
la comanda de la mateixa manera a través del web de la distribuïdora.
El pagament es podrà fer també per rebut domiciliat o en efectiu els dies i horaris indicats anteriorment.

Recordeu que per poder fer la comanda de llibres, és imprescindible que estigueu al
corrent del pagament de tots els rebuts que gestiona l’AFA (SAT, SAM, quotes de soci,
assegurança).

LA JUNTA DE L’AMPA
Comissió de llibres

