
LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR ESCOLA ANTONI DOLTRA

CURS 22-23

EDUCACIÓ INFANTIL PREU

INNOVAMAT (Llicència digital i material de matemàtiques). 26,60 €

QUOTA MATERIAL ESCOLAR ** 46,60 €

QUOTA AMPA (per família). 22,00 €

**Aquest curs a la quota de material escolar se li ha aplicat un descompte de 13,40€
gràcies al Pla de Millora d’Oportunitats Educatives del Departament d’Educació.

Podreu fer els PAGAMENTS a partir del 15 de juliol i fins el 5 de setembre de
2022 a través de l’APP COMUNICAPP EDU. Necessitareu una targeta de dèbit o
crèdit per a fer els pagaments.

Tots els llibres els donarem directament als alumnes durant els primers dies
d’escola. No heu d’anar a comprar-ne cap a la llibreria.

Serà imprescindible haver fet els pagaments per rebre els llibres i el material
escolar.

Si teniu qualsevol problema podeu trucar o enviar un correu a l’escola i en parlem.

LA DIRECCIÓ.



LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR ESCOLA ANTONI DOLTRA

CURS 22-23

EDUCACIÓ PRIMÀRIA-PRIMER CURS PREU

LLIBRES

Camallarg 1. Ed.Vicens Vives. 5,32 €

Innovamat * (Llicència digital i quaderns de matemàtiques). 28,00 €

TOTAL LLIBRES 33,32 €

LLIBRES REUTILITZACIÓ

Llibre de lectura Bufi 1. 2,00 €

QUOTA MATERIAL ESCOLAR **  (Inclou l’agenda). 41,10 €

QUOTA AMPA (per família). 22,00 €

*En el preu dels quaderns i la llicència digital d’Innovamat s’ha aplicat una subvenció
de l’Ampa i l’escola per un import de 8€.

**Aquest curs a la quota de material escolar se li ha aplicat un descompte de 13,40€
gràcies al Pla de Millora d’Oportunitats Educatives del Departament d’Educació.

Podreu fer els PAGAMENTS a partir del 15 de juliol i fins el 5 de setembre de
2022 a través de l’APP COMUNICAPP EDU. Necessitareu una targeta de dèbit o
crèdit per a fer els pagaments.

Tots els llibres els donarem directament als alumnes durant els primers dies
d’escola. No heu d’anar a comprar-ne cap a la llibreria.

Serà imprescindible haver fet els pagaments per rebre els llibres i el material
escolar.

Si teniu qualsevol problema podeu trucar o enviar un correu a l’escola i en parlem.

LA DIRECCIÓ.



LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR ESCOLA ANTONI DOLTRA

CURS 22-23

EDUCACIÓ PRIMÀRIA-SEGON CURS PREU

LLIBRES

Camallarg 3. Ed.Vicens Vives. 5,32 €

Camallarg 4. Ed.Vicens Vives. 5,32 €

Lector 4. Ed. Nadal. 1,09 €

Innovamat * (Llicència digital i quaderns de matemàtiques). 28,00 €

TOTAL LLIBRES 39,73 €

LLIBRES REUTILITZACIÓ

Llibre de lectura Bufi 2. 2,00 €

QUOTA MATERIAL ESCOLAR **  (Inclou l’agenda). 41,10 €

QUOTA AMPA (per família). 22,00 €

*En el preu dels quaderns i la llicència digital d’Innovamat s’ha aplicat una subvenció
de l’Ampa i l’escola per un import de 8€.

**Aquest curs a la quota de material escolar se li ha aplicat un descompte de 13,40€
gràcies al Pla de Millora d’Oportunitats Educatives del Departament d’Educació.

Podreu fer els PAGAMENTS a partir del 15 de juliol i fins el 5 de setembre de
2022 a través de l’APP COMUNICAPP EDU. Necessitareu una targeta de dèbit o
crèdit per a fer els pagaments.

Tots els llibres els donarem directament als alumnes durant els primers dies
d’escola. No heu d’anar a comprar-ne cap a la llibreria.

Serà imprescindible haver fet els pagaments per rebre els llibres i el material
escolar.

Si teniu qualsevol problema podeu trucar o enviar un correu a l’escola i en parlem.

LA DIRECCIÓ.



LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR ESCOLA ANTONI DOLTRA

CURS 22-23

EDUCACIÓ PRIMÀRIA-TERCER CURS PREU

LLIBRES

Heroes 3 Activity Book. Ed. Macmillan. 25,90 €

Innovamat * (Llicència digital i quaderns de matemàtiques). 28,00 €

TOTAL LLIBRES 53,90 €

LLIBRES REUTILITZACIÓ

Heroes 3 Pupil’s Book. Ed. Macmillan.

Esto no es solo un diario. Lecturas.

El bagul d’històries de la pirata cop de vent. Lectures. Ed. Cruïlla.

Coneixement del medi natural, social i cultural C.M 1. Ed. Barcanova.

TOTAL LLIBRES REUTILITZACIÓ 6,00 €

QUOTA MATERIAL ESCOLAR **  (Inclou l’agenda). 41,10 €

QUOTA AMPA (per família). 22,00 €

*En el preu dels quaderns i la llicència digital d’Innovamat s’ha aplicat una subvenció
de l’Ampa i l’escola per un import de 8€.

**Aquest curs a la quota de material escolar se li ha aplicat un descompte de 13,40€
gràcies al Pla de Millora d’Oportunitats Educatives del Departament d’Educació.

Podreu fer els PAGAMENTS a partir del 15 de juliol i fins el 5 de setembre de
2022 a través de l’APP COMUNICAPP EDU. Necessitareu una targeta de dèbit o
crèdit per a fer els pagaments.

Tots els llibres els donarem directament als alumnes durant els primers dies
d’escola. No heu d’anar a comprar-ne cap a la llibreria.

Serà imprescindible haver fet els pagaments per rebre els llibres i el material
escolar.

Si teniu qualsevol problema podeu trucar o enviar un correu a l’escola i en parlem.

LA DIRECCIÓ.



LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR ESCOLA ANTONI DOLTRA

CURS 22-23

EDUCACIÓ PRIMÀRIA-QUART CURS PREU

LLIBRES

Heroes 4 Activity Book. Ed. Macmillan. 25,90 €

Innovamat * (Llicència digital i quaderns de matemàtiques). 28,00 €

TOTAL LLIBRES 53,90 €

LLIBRES REUTILITZACIÓ

Heroes 4 Pupil’s Book. Ed. Macmillan.

Esto no es solo un diario. Lecturas.

El bagul d’històries de la pirata cop de vent. Lectures. Ed. Cruïlla.

Coneixement del medi natural, social i cultural C.M 2. Ed. Barcanova.

TOTAL LLIBRES REUTILITZACIÓ 6,00 €

QUOTA MATERIAL ESCOLAR ** (Inclou l’agenda). 41,10 €

QUOTA AMPA (per família). 22,00 €

*En el preu dels quaderns i la llicència digital d’Innovamat s’ha aplicat una subvenció
de l’Ampa i l’escola per un import de 8€.

**Aquest curs a la quota de material escolar se li ha aplicat un descompte de 13,40€
gràcies al Pla de Millora d’Oportunitats Educatives del Departament d’Educació.

Podreu fer els PAGAMENTS a partir del 15 de juliol i fins el 5 de setembre de
2022 a través de l’APP COMUNICAPP EDU. Necessitareu una targeta de dèbit o
crèdit per a fer els pagaments.

Tots els llibres els donarem directament als alumnes durant els primers dies
d’escola. No heu d’anar a comprar-ne cap a la llibreria.

Serà imprescindible haver fet els pagaments per rebre els llibres i el material
escolar.

Si teniu qualsevol problema podeu trucar o enviar un correu a l’escola i en parlem.

LA DIRECCIÓ.



LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR ESCOLA ANTONI DOLTRA

CURS 22-23

EDUCACIÓ PRIMÀRIA-CINQUÈ CURS PREU

LLIBRES

Heroes 5 Activity Book. Ed. Macmillan. 25,90 €

Innovamat * (Llicència digital i quaderns de matemàtiques). 28,00 €

TOTAL LLIBRES 53,90 €

LLIBRES REUTILITZACIÓ

Heroes 5 Pupil’s Book. Ed. Macmillan.

Llengua 5. Ed. La Galera.

Lengua Castellana 5. Ed. La Galera.

Coneixement del medi 5. Ed. La Galera.

TOTAL LLIBRES REUTILITZACIÓ 6,00 €

QUOTA MATERIAL ESCOLAR **  (Inclou l’agenda). 41,10 €

QUOTA AMPA (per família). 22,00 €

*En el preu dels quaderns i la llicència digital d’Innovamat s’ha aplicat una subvenció
de l’Ampa i l’escola per un import de 8€.

**Aquest curs a la quota de material escolar se li ha aplicat un descompte de 13,40€
gràcies al Pla de Millora d’Oportunitats Educatives del Departament d’Educació.

Podreu fer els PAGAMENTS a partir del 15 de juliol i fins el 5 de setembre de
2022 a través de l’APP COMUNICAPP EDU. Necessitareu una targeta de dèbit o
crèdit per a fer els pagaments.

Tots els llibres els donarem directament als alumnes durant els primers dies
d’escola. No heu d’anar a comprar-ne cap a la llibreria.

Serà imprescindible haver fet els pagaments per rebre els llibres i el material
escolar.

Si teniu qualsevol problema podeu trucar o enviar un correu a l’escola i en parlem.

LA DIRECCIÓ.



LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR ESCOLA ANTONI DOLTRA

CURS 22-23

EDUCACIÓ PRIMÀRIA-SISÈ CURS PREU

LLIBRES

Heroes 6 Activity Book. Ed. Macmillan. 25,90 €

Innovamat * (Llicència digital i quaderns de matemàtiques). 28,00 €

TOTAL LLIBRES 53,90 €

LLIBRES REUTILITZACIÓ

Heroes 6 Pupil’s Book. Ed. Macmillan.

Llengua 6. Ed. La Galera.

Lengua Castellana 6. Ed. La Galera.

Coneixement del medi 6. Ed. La Galera.

TOTAL LLIBRES REUTILITZACIÓ 6,00 €

QUOTA MATERIAL ESCOLAR **  (Inclou l’agenda). 41,10 €

QUOTA AMPA (per família). 22,00 €

*En el preu dels quaderns i la llicència digital d’Innovamat s’ha aplicat una subvenció
de l’Ampa i l’escola per un import de 8€.

**Aquest curs a la quota de material escolar se li ha aplicat un descompte de 13,40€
gràcies al Pla de Millora d’Oportunitats Educatives del Departament d’Educació.

Podreu fer els PAGAMENTS a partir del 15 de juliol i fins el 5 de setembre de
2022 a través de l’APP COMUNICAPP EDU. Necessitareu una targeta de dèbit o
crèdit per a fer els pagaments.

Tots els llibres els donarem directament als alumnes durant els primers dies
d’escola. No heu d’anar a comprar-ne cap a la llibreria.

Serà imprescindible haver fet els pagaments per rebre els llibres i el material
escolar.

Si teniu qualsevol problema podeu trucar o enviar un correu a l’escola i en parlem.

LA DIRECCIÓ.



LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR ESCOLA ANTONI DOLTRA

CURS 22-23

EDUCACIÓ PRIMÀRIA-QUART CURS- IKERNA PREU

LLIBRES

Innovamat * (Llicència digital). 8,50 €

Lectoescriptura. Quaderns: 4 i 5. Ed.Nadal. 6 €

Lecturas comprensivas 1. Ed. Geu. 9,50 €

TOTAL LLIBRES 24 €

LLIBRES REUTILITZACIÓ

Esto no es solo un diario. Lecturas.

El bagul d’històries de la pirata cop de vent. Lectures. Ed. Cruïlla.

Coneixement del medi natural, social i cultural C.M 2. Ed. Barcanova.

TOTAL LLIBRES REUTILITZACIÓ 4,00 €

QUOTA MATERIAL ESCOLAR ** (Inclou l’agenda). 41,10 €

QUOTA AMPA (per família). 22,00 €

*En el preu dels quaderns i la llicència digital d’Innovamat s’ha aplicat una subvenció
de l’Ampa i l’escola per un import de 8€.

**Aquest curs a la quota de material escolar se li ha aplicat un descompte de 13,40€
gràcies al Pla de Millora d’Oportunitats Educatives del Departament d’Educació.

Podreu fer els PAGAMENTS a partir del 15 de juliol i fins el 5 de setembre de
2022 a través de l’APP COMUNICAPP EDU. Necessitareu una targeta de dèbit o
crèdit per a fer els pagaments.

Tots els llibres els donarem directament als alumnes durant els primers dies
d’escola. No heu d’anar a comprar-ne cap a la llibreria.

Serà imprescindible haver fet els pagaments per rebre els llibres i el material
escolar.

Si teniu qualsevol problema podeu trucar o enviar un correu a l’escola i en parlem.

LA DIRECCIÓ.



LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR ESCOLA ANTONI DOLTRA

CURS 22-23

EDUCACIÓ PRIMÀRIA-QUART CURS- HÉCTOR PREU

LLIBRES

Heroes 4 Activity Book. Ed. Macmillan. 25,90 €

Innovamat * (Llicència digital i quaderns de matemàtiques). 28,00 €

Quadern de lectures. Comencem, continuem, acabem. 2.1 /2.2/ 2.3 Ed.Nadal. 6 €

Ortografia catalana. Quadern 1. Ed.Baula. 11,95 €

Lectoescriptura 6. Ed.Nadal. 3 €

Lecturas comprensivas 8. Ed.Geu. 9,50 €

TOTAL LLIBRES 84,35 €

LLIBRES REUTILITZACIÓ

Heroes 4 Pupil’s Book. Ed. Macmillan.

Esto no es solo un diario. Lecturas.

El bagul d’històries de la pirata cop de vent. Lectures. Ed. Cruïlla.

Coneixement del medi natural, social i cultural C.M 2. Ed. Barcanova.

TOTAL LLIBRES REUTILITZACIÓ 6,00 €

QUOTA MATERIAL ESCOLAR ** (Inclou l’agenda). 41,10 €

QUOTA AMPA (per família). 22,00 €

*En el preu dels quaderns i la llicència digital d’Innovamat s’ha aplicat una subvenció de l’Ampa i
l’escola per un import de 8€.

**Aquest curs a la quota de material escolar se li ha aplicat un descompte de 13,40€ gràcies al Pla de
Millora d’Oportunitats Educatives del Departament d’Educació.

Podreu fer els PAGAMENTS a partir del 15 de juliol i fins el 5 de setembre de 2022 a través de
l’APP COMUNICAPP EDU. Necessitareu una targeta de dèbit o crèdit per a fer els pagaments.

Tots els llibres els donarem directament als alumnes durant els primers dies d’escola. No heu d’anar
a comprar-ne cap a la llibreria.

Serà imprescindible haver fet els pagaments per rebre els llibres i el material escolar.

Si teniu qualsevol problema podeu trucar o enviar un correu a l’escola i en parlem.

LA DIRECCIÓ.



LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR ESCOLA ANTONI DOLTRA

CURS 22-23

EDUCACIÓ PRIMÀRIA-QUART CURS - NAROA PREU

LLIBRES

Innovamat * (Llicència digital). 8,50 €

Quadern de lectures. Comencem,continuem,acabem. 2.1 /2.2/ 2.3 Ed.Nadal. 6 €

Ortografia catalana. Quadern 1. Ed.Baula. 11,95 €

Lectoescriptura 6. Ed.Nadal. 3 €

Lecturas comprensivas 7. Ed.Geu. 9,50 €

TOTAL LLIBRES 38,95 €

LLIBRES REUTILITZACIÓ

Heroes 4 Pupil’s Book. Ed. Macmillan.

Esto no es solo un diario. Lecturas.

El bagul d’històries de la pirata cop de vent. Lectures. Ed. Cruïlla.

Coneixement del medi natural, social i cultural C.M 2. Ed. Barcanova.

TOTAL LLIBRES REUTILITZACIÓ 6,00 €

QUOTA MATERIAL ESCOLAR ** (Inclou l’agenda). 41,10 €

QUOTA AMPA (per família). 22,00 €

*En el preu dels quaderns i la llicència digital d’Innovamat s’ha aplicat una subvenció de l’Ampa i
l’escola per un import de 8€.

**Aquest curs a la quota de material escolar se li ha aplicat un descompte de 13,40€ gràcies al Pla de
Millora d’Oportunitats Educatives del Departament d’Educació.

Podreu fer els PAGAMENTS a partir del 15 de juliol i fins el 5 de setembre de 2022 a través de
l’APP COMUNICAPP EDU. Necessitareu una targeta de dèbit o crèdit per a fer els pagaments.

Tots els llibres els donarem directament als alumnes durant els primers dies d’escola. No heu d’anar
a comprar-ne cap a la llibreria.

Serà imprescindible haver fet els pagaments per rebre els llibres i el material escolar.
Si teniu qualsevol problema podeu trucar o enviar un correu a l’escola i en parlem.

LA DIRECCIÓ.



LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR ESCOLA ANTONI DOLTRA

CURS 22-23

EDUCACIÓ PRIMÀRIA-QUART CURS - SARA B. PREU

LLIBRES

Heroes 4 Activity Book. Ed. Macmillan. 25,90 €

Innovamat * (Llicència digital). 8,50 €

TOTAL LLIBRES 34,40 €

LLIBRES REUTILITZACIÓ

Heroes 4 Pupil’s Book. Ed. Macmillan.

Esto no es solo un diario. Lecturas.

El bagul d’històries de la pirata cop de vent. Lectures. Ed. Cruïlla.

Coneixement del medi natural, social i cultural C.M 2. Ed. Barcanova.

TOTAL LLIBRES REUTILITZACIÓ 6,00 €

QUOTA MATERIAL ESCOLAR ** (Inclou l’agenda). 41,10 €

QUOTA AMPA (per família). 22,00 €

*En el preu dels quaderns i la llicència digital d’Innovamat s’ha aplicat una subvenció
de l’Ampa i l’escola per un import de 8€.

**Aquest curs a la quota de material escolar se li ha aplicat un descompte de 13,40€
gràcies al Pla de Millora d’Oportunitats Educatives del Departament d’Educació.

Podreu fer els PAGAMENTS a partir del 15 de juliol i fins el 5 de setembre de
2022 a través de l’APP COMUNICAPP EDU. Necessitareu una targeta de dèbit o
crèdit per a fer els pagaments.

Tots els llibres els donarem directament als alumnes durant els primers dies
d’escola. No heu d’anar a comprar-ne cap a la llibreria.

Serà imprescindible haver fet els pagaments per rebre els llibres i el material
escolar.

Si teniu qualsevol problema podeu trucar o enviar un correu a l’escola i en parlem.

LA DIRECCIÓ.



LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR ESCOLA ANTONI DOLTRA

CURS 22-23

EDUCACIÓ PRIMÀRIA-SISÈ CURS - ABDOU PREU

LLIBRES

Innovamat * (Llicència digitaL). 8,50 €

TOTAL LLIBRES 8,50 €

LLIBRES REUTILITZACIÓ

Heroes 6 Pupil’s Book. Ed. Macmillan.

Llengua 6. Ed. La Galera.

Lengua Castellana 6. Ed. La Galera.

Coneixement del medi 6. Ed. La Galera.

TOTAL LLIBRES REUTILITZACIÓ 6,00 €

QUOTA MATERIAL ESCOLAR **  (Inclou l’agenda). 41,10 €

QUOTA AMPA (per família). 22,00 €

*En el preu dels quaderns i la llicència digital d’Innovamat s’ha aplicat una subvenció
de l’Ampa i l’escola per un import de 8€.

**Aquest curs a la quota de material escolar se li ha aplicat un descompte de 13,40€
gràcies al Pla de Millora d’Oportunitats Educatives del Departament d’Educació.

Podreu fer els PAGAMENTS a partir del 15 de juliol i fins el 5 de setembre de
2022 a través de l’APP COMUNICAPP EDU. Necessitareu una targeta de dèbit o
crèdit per a fer els pagaments.

Tots els llibres els donarem directament als alumnes durant els primers dies
d’escola. No heu d’anar a comprar-ne cap a la llibreria.

Serà imprescindible haver fet els pagaments per rebre els llibres i el material
escolar.

Si teniu qualsevol problema podeu trucar o enviar un correu a l’escola i en parlem.

LA DIRECCIÓ.



LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR ESCOLA ANTONI DOLTRA

CURS 22-23

EDUCACIÓ PRIMÀRIA-SISÈ CURS - NOELIA PREU

LLIBRES

Innovamat * (Llicència digital). 8,50 €

TOTAL LLIBRES 8,50 €

LLIBRES REUTILITZACIÓ

Heroes 6 Pupil’s Book. Ed. Macmillan.

Llengua 6. Ed. La Galera.

Lengua Castellana 6. Ed. La Galera.

Coneixement del medi 6. Ed. La Galera.

TOTAL LLIBRES REUTILITZACIÓ 6,00 €

QUOTA MATERIAL ESCOLAR **  (Inclou l’agenda). 41,10 €

QUOTA AMPA (per família). 22,00 €

*En el preu dels quaderns i la llicència digital d’Innovamat s’ha aplicat una subvenció
de l’Ampa i l’escola per un import de 8€.

**Aquest curs a la quota de material escolar se li ha aplicat un descompte de 13,40€
gràcies al Pla de Millora d’Oportunitats Educatives del Departament d’Educació.

Podreu fer els PAGAMENTS a partir del 15 de juliol i fins el 5 de setembre de
2022 a través de l’APP COMUNICAPP EDU. Necessitareu una targeta de dèbit o
crèdit per a fer els pagaments.

Tots els llibres els donarem directament als alumnes durant els primers dies
d’escola. No heu d’anar a comprar-ne cap a la llibreria.

Serà imprescindible haver fet els pagaments per rebre els llibres i el material
escolar.

Si teniu qualsevol problema podeu trucar o enviar un correu a l’escola i en parlem.

LA DIRECCIÓ.


