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      RR. AGUSTINES MISSIONERES  

ASSIGNATURA TIPUS TITOL LLIBRE EDITORIAL AUTORS ISBN

llibres 

Llengua Llibre Ludilletres en català Tekmanbooks

Llengua Llibre Ludimots P5 Tekmanbooks

Matemàtiques LLibre Emat en català Tekmanbooks

Matemàtiques Estoig Emat (només ho compren els alumnes nous) Tekmanbooks

material

1 Pastilla de plastilina gran marca JOVI Compra lliure

1 Gomes d'esborrar Compra lliure

2 Llapis STAEDLER Número 2 Compra lliure

1 Plastidecors Compra lliure

2 Paquet de fulls  blancs Din A4 80 gr. Compra lliure

3 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

* Es compra a la botiga online de l'escola

3 Fasteners Compra lliure

1 Maquineta Compra lliure

2 Barra de pegament PRITT (gran) Compra lliure

1 Caixa de retoladors Staedler 320 NWP12, 12 unitats, doble punta Compra lliure

1

Estoig o bossa resistent per guardar els retoladors, 

llapis, maquineta, goma, plastidecors... 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

2 Paquet de tovalloletes humides Compra lliure

1 Capsa de plàstic transparent de mides aproximades de 35x28cm amb tapa i nansa, per posar el material i llibres. 

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