
AMPA IES LA MAR DE LA FRAU   
C/ MAS DE LA VILETA 1-3 
43850-CAMBRILS 
e-mail: ampa1868@edu365.cat   CURS 10-11 
 

ADQUISICIÓ DEL MATERIAL ESCOLAR              SEGON ESO  
Nom i cognom d’alumne 

 
 

Nom i cognom de pare/mare/tutor/a  
e-mail (important)  
Telèfons de contacte  
 

LLIBRES DIGITALS  
Les següents matèries formen part del projecte educat 1x1 i per tant treballen amb llibres digitals i 
s’haurà de comprar les llicències pertinents 
X MATÈRIA EDITORIAL ISBN 

 CIENCIES DE LA NATURALESA    
 GEOGRAFIA I HISTORIA    
 ANGLÈS   
 CATALÀ   
 CASTELLÀ   
 TECNOLOGIA   
 MÚSICA   

 
LLIBRES DE TEXT  

Des de el curs passar el centre participa en el Programa Cooperatiu de Reutilització de Llibres 
(PCR). Això permet obtenir llibres de 2a mà o nous ( a preus molt reduïts) adquirits a través del 
programa. Cal que especifiquis si vols el llibre per està via (la recomanada des de el centre i 
AMPA ) o comprat nou (preu més elevat que al programa,però menor que als comerços)  
 

  SI Desitjo que el proper curs s’encarregui l’AMPA d’adquirir els llibres de text següents, i així beneficiar-me 
dels avantatges de PCR o de la compra col·lectiva. 

          (MARQUEU AMB UNA “X“ ELS LLIBRES I MATERIALS DESITJATS) 
PCR No PCR DESCRIPCIÓ LLIBRE EDITORIAL ISBN 

  EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 3 TEXT LA GALERA 9788441213524 
  MATEMATIQUES 2 - SERIE La casa del saber SANTILLANA 9788479181215 
 C.VARIABLE  Alemany (  PINGPONG NEU 1 LLIBRE HUEBER 3190016542 
 

1Atenciö
! C.VARIABLE  Alemany PINGPONG NEU 1 EXERCICIS HUEBER 3190116547 

  RELIGIÓ.   Dossier del centre  
  AGENDA ESOLAR   

exemples La família desitja: 
X  SI Acollir-se al Programa de Reutilització de llibres. Però si després de seguir el protocol d’assignació 

(participació prèvia positiva al PCR, ordre de sol·licitud,etc) no en queden de llibres No vol que el centre li 
gestioni la compra d’aquestos 

 X No acollir-se al PCR i Si vol que el centre li gestioni la compra dels llibres 
X X SI Acollir-se al Programa de Reutilització de llibres. I si després de seguir el protocol d’assignació 

(participació prèvia positiva al PCR, ordre de sol·licitud,etc) no en queden de llibres SI vol que el centre li 
gestioni la compra d’aquestos 

Lliureu al col·legi aquest full signat, abans del dia  22  de juny de 2010 a l’oficina del AMPA o a 
secretaria durant la matriculació.  
Per aquells que s’hi acullin al programa PCR, el material es recollirà a l’AMPA una setmana abans d¡inici 
de curs. Podeu consultar si hi ha informacions importants a http://blocs.xtec.cat/informacionslmf/  

Recordeu que heu de fer l’ingrés de reserva de 40 € a qualsevol oficina del Banc Popular, al nº de 
compte  0075-0986-16-0601117527 abans del 30 de juny, NO s’acceptaran  passat aquesta data.           

                                                           
1 No comprar llibres fins que comenci el curs i es sàpiga l’assignació de variables  


