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ASSIGNATURA TIPUS TITOL LLIBRE EDITORIAL AUTORS ISBN

llibres 

Llengua Llibre Ludilletres en català Tekmanbooks

Matemàtiques LLibre Emat en català Tekmanbooks

Matemàtiques Estoig Emat en català Tekmanbooks

 

material

1 Caixa de ceres dures JOVICOLOR 12 unitats Compra lliure

1 Caixa de retoladors Carioca JUMBO 12 unitats Compra lliure

1 Llapis de grafit triangular Faber Castell Compra lliure

1 Pinzell nº12 Compra lliure

1 Pastilles de plastelina mida gran JOVI de colors vius Compra lliure

1 Barra de pegament gruixuda Compra lliure

* Es compra a la botiga online de l'escola

* Es compra a la botiga online de l'escola

* Es compra a la botiga online de l'escola

1 Barra de pegament gruixuda Compra lliure

1 Caixa de mocadors (tissús) Compra lliure

20 fuls Fulls DinA3 Compra lliure

3 Paquets de tovalloletes humides Compra lliure

1 Uniforme Xandall de l'escola complet

1 Uniforme bata de l'escola

1 Pitet amb goma (només si es queden al menjador) Compra lliure

1 Motxil.la de tela, amb cinta per penjar (a la reunió mostrarem un model) Compra lliure

1 Bossa de tela, amb cinta per penjar (on guardem la muda de recanvi) Compra lliure

1

Llençol de sota per dormir (només si es queden al 

menjador) Compra lliure

https://immaculadaconcepcio.vendadellibres.cat     CODI LLISTA:20740INF421A

personalitzada, finançament, i enviament gratuït en totes les comandes sense mínim de compra.

Es compra a InterSport de Barnasud

Es compra a InterSport de Barnasud

El pròxim curs 2021-2022 per adquirir els llibres i material escolar dels vostres fills/es us oferim la botiga online del

Col·legi Immaculada Concepció, on trobareu  llistes oficials, devolució gratuïta, i amb els avantatges com l'atenció 
personalitzada, finançament, i enviament gratuït en totes les comandes sense mínim de compra.
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