CC NTRA. SRA. DE LA CONSOLACIÓ
C/ Mare Molas, 2
07760 – Ciutadella de Menorca
Tel: 971484140
FAX: 971484096
e-mail: titular@consolacio.es
web: www.consolacio.es

ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES D’ALUMNES
Col·legi Ntra. Sra. de la Consolació

CODI CENTRE 07000807

VENDA DE LLIBRES DE TEXT CURS 2018/2019

NOTES INFORMATIVES:
▶

Per realitzar l’APORTACIÓ VOLUNTÀRIA a favor de la Congregació cal retornar el full emplenat i signat a
Administració perquè es pugui desgravar a la Declaració de Renda.

▶

Les famílies que el curs passat van fer l’aportació voluntària pel banc i desitgen continuar amb aquesta
aportació, han de comunicar a Porteria quan volen que els passem el rebut (juliol o octubre). També es
podrà fer el pagament mitjançant TARGETA VISA o EFECTIU en qualsevol moment.

▶

Es pot fer el pagament dels llibres de text i material escolar mitjançant ingrés bancari al compte següent:
ES45 2100 0061 40 0200297138. Quan feu l’ingrés heu d’especificar el nom de l’alumne/a i el
nivell que realitzarà el curs 2018-19. Desprès podeu venir amb una còpia de l’ingrés a recollir els
llibres al centre en el dia i hora que teniu assignat. També es podrà fer el pagament mitjançant TARGETA
VISA o EFECTIU en el mateix moment.

▶

Els alumnes que no adquireixin tots els llibres han de portar el llistat de preus tatxant els llibres que no vol.
Si ha fet el pagament pel Banc, també cal que dugui el llistat de llibres que ha pagat juntament amb la
còpia del rebut del Banc.

▶

Els alumnes que no hagin d’adquirir cap llibre, SI que han de fer l’abonament dels altres conceptes que no
són llibres (material escolar, agenda, fotocòpies, llibres Biblioteca escolar...).

▶

En el moment de l’adquisició de llibres podeu demanar la factura corresponent perquè es pugui desgravar a
la Declaració de Renda.

▶

El dia de la venda de llibres també es podrà adquirir l’uniforme escolar.
SISÈ CURS D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ES PODRAN ADQUIRIR EL DILLUNS DIA 3 DE SETEMBRE / EN HORARI DE 19:00 DEL CAPVESPRE
ÀREA

TÍTOL

EDITORIAL

Castellà

6º EP LENGUA CASTELLANA (BALEARS) (PACK) COSNTRUÏM – 14 (ISBN:
9788466138390)

CRUÏLLA

33,00 €

Català

6 EP . LLENGUA CATALANA (BALEARS) (PACK) CONSTRUÏM – 14 (ISBN:
9788466138369)

CRUÏLLA

33,00 €

Anglès

GREAT EXPLORERS – 6 Activity Book (ISBN 9780194507981)
GREAT EXPLORERS – 6 Class Book (ISBN 9780194820509)

Matemàtiques

6º EP MATEMÁTICAS TRIMESTRAL SAVIA (ISBN 9788467575675)

Religió Catòlica

RELIGION CATÓLICA – 6. (ISBN 9788426398734)

Música

DOSSIER

Ciències Socials
i Naturals

PROJECTES

OXFORD

PREU

22,00 €
26,00 €

SM

33,00 €

EDELVIVES

26,00 €
5,00 €
15,00 €

MATERIAL PLÀSTICA

10,00 €

MATERIAL ESCOLAR – FOTOCÒPIES

38,00 €

AGENDA

7,00 €

LLIBRES BIBLIOTECA

10,00 €
TOTAL LLIBRES DE TEXT I MATERIAL ESCOLAR

QUOTA APIMA (només 1 pagament per família)

258,00 €
24,00 €

TOTAL LLIBRES DE TEXT, MATERIAL I QUOTA

282,00 €

* DIJOUS 6 de setembre, de 18:00 a 19:00 h es podran solventar les incidències referents als llibres de text.

