Generalitat de Catalunya
Escola Migdia

LLIBRES I MATERIAL
CURS 2017/2018

C/ St. Agustí, 37
17003 Girona
Tel. 972 226 170
e-mail:ceipmigdia@xtec.cat

EDUCACIÓ INFANTIL
P-3:
PAPAROLA. Matemàtiques 3 anys. Editorial Barcanova. ISBN 978-84-489-3466-8

28,20 €

1 Caixa de retoladors ALPINO MAXI de 24 unitats. Ref: 0908498.65
1 Tubs de goma d’enganxar de barra PRITT, 40 grams. Ref. 42702
1 Caixa de 12 colors Play Color pocket Instant. ISBN 8414213105216

ATENCIÓ:
Un any més l’AMPA ha arribat a un acord amb Abacus Coperativa per tal que les famílies que ho
desitgin puguin adquirir els llibres i material escolar a la botiga Abacus,del carrer Pare Claret nº 39.
Els llibres estaran disponibles a partir del 10 de juliol fins al 12 de Setembre.
Quan tinguem els llistats amb els preus aproximats, els penjarem a la plana web www.ampamigdia.cat
L’horari de botiga és de 9:30 fins a les 21:00 hores, de dilluns a divendres i dissabtes 10:00 a 21:00hores.
Les famílies podran optar, si ho desitgen, a la compra dels llibres a través de la seva web
http://online.abacus.coop/ca/abacustext.html del 10 al 23 de Juliol amb servei de recollida a la botiga o
opcional entrega a domicili sense cap cost ad.dicional. En tots dos casos, el lliurament serà a partir del
1 de Setembre
Per tal d’obtenir un millor preu, el material d’infantil es pot recollir tot en un lot tancat amb els llibres i el
material escolar del llistat.
El pagament es farà directament a ABACUS.

Girona, Juny de 2017
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Generalitat de Catalunya
Escola Migdia

LLIBRES I MATERIAL
CURS 2017/2018

C/ St. Agustí, 37
17003 Girona
Tel. 972 226 170
e-mail:ceipmigdia@xtec.cat

EDUCACIÓ INFANTIL
P-4:
PAPAROLA Matemàtica Viva. 4 anys. Carpeta de l’alumne. Ed. BARCANOVA. ISBN:978-84-4893469-9
28,20 €
1 Caixa de retoladors ALPINO MAXI de 24 unitats. Ref: AR000007
1 Caixa de 12 unitats de ceres toves PLAYCOLOR POCKET LLARGUES marca INSTANT. REF.
8414213105216
2 tub goma enganxar PRITT de 40 grams. Ref. 42702.
1 goma d’esborrar MILAN 3024.

ATENCIÓ:
Un any més l’AMPA ha arribat a un acord amb Abacus Coperativa per tal que les famílies que ho
desitgin puguin adquirir els llibres i material escolar a la botiga Abacus,del carrer Pare Claret nº 39.
Els llibres estaran disponibles a partir del 10 de juliol fins al 12 de Setembre.
Quan tinguem els llistats amb els preus aproximats, els penjarem a la plana web www.ampamigdia.cat
L’horari de botiga és de 9:30 fins a les 21:00 hores, de dilluns a divendres i dissabtes 10:00 a 21:00hores.
Les famílies podran optar, si ho desitgen, a la compra dels llibres a través de la seva web
http://online.abacus.coop/ca/abacustext.html del 10 al 23 de Juliol amb servei de recollida a la botiga o
opcional entrega a domicili sense cap cost ad.dicional. En tots dos casos, el lliurament serà a partir del
1 de Setembre
Per tal d’obtenir un millor preu, el material d’infantil es pot recollir tot en un lot tancat amb els llibres i el
material escolar del llistat.
El pagament es farà directament a ABACUS.

Girona, Juny de 2017
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Generalitat de Catalunya
Escola Migdia

LLIBRES I MATERIAL
CURS 2017/2018

C/ St. Agustí, 37
17003 Girona
Tel. 972 226 170
e-mail:ceipmigdia@xtec.cat

EDUCACIÓ INFANTIL
P-5:
PAPAROLA. Matemàtica Viva P5. 5 anys. Ed. BARCANOVA. ISBN: 978-84-489-3472-9

28,20 €

2 tub goma d’enganxar PRITT 40 grams. Ref.: 42702
1 caixa de 20 retoladors prims STAEDTLER noris Club. Art. Nº 326 WP20
1 Caixa de retoladors ALPINO MAXI de 24 unitats. Ref: AR000007

ATENCIÓ:
Un any més l’AMPA ha arribat a un acord amb Abacus Coperativa per tal que les famílies que ho
desitgin puguin adquirir els llibres i material escolar a la botiga Abacus,del carrer Pare Claret nº 39.
Els llibres estaran disponibles a partir del 10 de juliol fins al 12 de Setembre.
Quan tinguem els llistats amb els preus aproximats, els penjarem a la plana web www.ampamigdia.cat
L’horari de botiga és de 9:30 fins a les 21:00 hores, de dilluns a divendres i dissabtes 10:00 a 21:00hores.
Les famílies podran optar, si ho desitgen, a la compra dels llibres a través de la seva web
http://online.abacus.coop/ca/abacustext.html del 10 al 23 de Juliol amb servei de recollida a la botiga o
opcional entrega a domicili sense cap cost ad.dicional. En tots dos casos, el lliurament serà a partir del
1 de Setembre
Per tal d’obtenir un millor preu, el material d’infantil es pot recollir tot en un lot tancat amb els llibres i el
material escolar del llistat.
El pagament es farà directament a ABACUS.

Girona, Juny de 2017
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