Benvolgudes famílies;
Us informem que teniu la possibilitat d’adquirir el material per al curs vinent a
l’escola; és una experiència consolidada a l’escola per la bona acollida per part de les
famílies.
Aquest any, més que mai, volem facilitar a les famílies l’accés al material. Per a fer la
comanda només cal que respongueu aquest correu, el pagament es farà domiciliat i el
primer dia de classe els alumnes es trobaran el material a l’aula.
Forma de pagament: l'Escola girarà dos rebuts: un per la meitat de l’import el dia 3 de
juliol i l'altre el dia 3 d'agost.
Si esteu interessats en aquesta opció de compra responeu aquest correu per a fer la
comanda, abans del 26 de juny. En cas de dubte consulteu a secretaria per telèfon o
per correu electrònic secretaria@mdpigualada.cat.

Nom de l’alumne
TÍTOL
Projecte Ludilletres P3 (lectoescriptura)
Projecte EMAT P3 (matemàtiques)
Projecte AMCO (anglès)
Estoig material manipulatiu EMAT*
Agenda escolar MDP

Curs P-3
EDITORIAL
TekmanBooks
TekmanBooks
Amco

TOTAL

PREU
40,00€
40,00€
30,00€
5,00€
5,00€
120,00€

*L’estoig EMAT conté tot el material manipulatiu necessari. S’utilitza al llarg de tota
l’etapa d’Ed. Infantil. És de reutilització; si algun/a alumne/a l’extravia, haurà de pagar
un import de 25,00€

Lluïsa López
Directora

Benvolgudes famílies de P-3;
Us informem que teniu la possibilitat d’adquirir el material per al curs vinent a
l’escola; és una experiència consolidada a l’escola per la bona acollida per part de les
famílies.
Aquest any, més que mai, volem facilitar a les famílies l’accés al material. Per a fer la
comanda només cal que respongueu aquest correu, el pagament es farà domiciliat i el
primer dia de classe els alumnes es trobaran el material a l’aula.
Forma de pagament: l'Escola girarà dos rebuts: un per la meitat de l’import el dia 3 de
juliol i l'altre el dia 3 d'agost.
Si esteu interessats en aquesta opció de compra responeu aquest correu per a fer la
comanda, abans del 26 de juny. En cas de dubte consulteu a secretaria per telèfon o
per correu electrònic secretaria@mdpigualada.cat.

Nom de l’alumne
TÍTOL
Projecte Ludilletres P4 (lectoescriptura)
Projecte EMAT P4 (matemàtiques)
Projecte AMCO (anglès)
Estoig material manipulatiu EMAT*
Agenda escolar MDP

Curs P-4
EDITORIAL
TekmanBooks
TekmanBooks
Amco

TOTAL

PREU
40,00€
40,00€
30,00€
5,00€
5,00€
120,00€

*L’estoig EMAT conté tot el material manipulatiu necessari. S’utilitza al llarg de tota
l’etapa d’Ed. Infantil. És de reutilització; si algun/a alumne/a l’extravia, haurà de pagar
un import de 25,00€

Lluïsa López
Directora

Benvolgudes famílies de P-4;
Us informem que teniu la possibilitat d’adquirir el material per al curs vinent a
l’escola; és una experiència consolidada a l’escola per la bona acollida per part de les
famílies.
Aquest any, més que mai, volem facilitar a les famílies l’accés al material. Per a fer la
comanda només cal que respongueu aquest correu, el pagament es farà domiciliat i el
primer dia de classe els alumnes es trobaran el material a l’aula.
Forma de pagament: l'Escola girarà dos rebuts: un per la meitat de l’import el dia 3 de
juliol i l'altre el dia 3 d'agost.
Si esteu interessats en aquesta opció de compra responeu aquest correu per a fer la
comanda, abans del 26 de juny. En cas de dubte consulteu a secretaria per telèfon o
per correu electrònic secretaria@mdpigualada.cat.

Nom de l’alumne
TÍTOL
Projecte Ludilletres P5 (lectoescriptura)
Projecte EMAT P5 (matemàtiques)
Projecte AMCO (anglès)
Estoig material manipulatiu EMAT*
Carpeta MDP
Agenda escolar MDP

Curs P-5
EDITORIAL
TekmanBooks
TekmanBooks
Amco

TOTAL

PREU
40,00€
40,00€
30,00€
5,00€
3,00€
5,00€
123,00€

*L’estoig EMAT conté tot el material manipulatiu necessari. S’utilitza al llarg de tota
l’etapa d’Ed. Infantil. És de reutilització; si algun/a alumne/a l’extravia, haurà de pagar
un import de 25,00€

Lluïsa López
Directora

