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Curs: Sisè 
Curs lectiu: 2019-2020 
Pagament:   El pagament de la quota d’AMPA , quota de socialització i la compra de 
llibres pel proper curs es passa a fer mitjançant el sistema de gestió TPV escola. 
Dia de recollida de llibres:   5 de setembre de 2019  

Horari:   de 16 a 18 hores. 
 

 

Quota de socialització de llibres *                                                               20.41 € 

Fiança *                                                                                                                                        51 € 
 (La fiança es retornarà a partir del 15 d’octubre del curs següent mitjançant el sistema TPV. El retorn es farà efectiu 

sempre i quan no existeixi cap incidència greu en els llibres socialitzats emprats per l’alumne/a de sisè)                       
 

Llibres Editorial Preu 

Matemàtiques 6. Aula activa (Matemàtiques) Vicens Vives                          Socialitzat 

Llengua catalana 6è 
Barcanova 

(edició de 2016) 
Socialitzat 

Diccionari (Llengua catalana) Santillana Socialitzat 

Lengua castellana 6  
Teide (proyecto 

Duna) 
Socialitzat 

Diccionari (Llengua castellana) Espasa                         Socialitzat 

Atles de Catalunya i el Món Santillana Socialitzat 

Oxford pocket Català-Anglès (Anglès) Oxford Socialitzat 

Oxford Rooftops Student Class book 6 (Anglès) Oxford Socialitzat 

Oxford Rooftops Activity book 6 (Anglès) Oxford 19.50 € 
 

Llibres de lectura Editorial Preu 

Silvestre Malasang (Llengua catalana) Cruïlla                                6.42 € 

L’Odissea (Llengua catalana)                                  Castellnou 9.91 € 

Moby Dick (Llengua castellana) Castellnou 9.91 € 
 

 

TOTAL LLIBRES                                                                                                                  45.74 € 

 
Per fer el pagament dels llibres amb TPV cal que accediu a <COMPRES <COMANDES.  

 
Un cop a dins us apareixerà en blau dalt a l’esquerra un Nº de comanda, heu de prémer a sobre i se us 
desplegarà el llistat de llibres a comprar en funció del curs que iniciarà el vostre fill/a.  
 



A l’esquerra de cada títol hi ha una creu vermella que serveix per destriar els llibres que no necessiteu 
adquirir (Un cop destriat ja no torna a aparèixer més aquell títol, així que assegureu-vos-en abans de 
fer el pas.) 

 
L’últim pas és fer el pagament amb el botó “Pagar ara”. 

 

(Recordeu que si teniu més d’un fill a l’escola, haureu de fer canvi d’usuari i repetir els mateixos passos 

perquè apareguin els llibres de l’altre/a fill/a.) 
 

 

Quota de l’AMPA per al curs 2019-2020 *                                                                   35.71 €  
És un únic pagament per família 

 

* (L’aplicatiu TPV aplica un 2% a tots els pagaments que es gestionen a través d’ell,  d ’aquí 

que veieu un increment a la quota d’AMPA, quota de socialització i fiança respecte d’altres 

anys) 
 

Important 

 

• Termini de pagament de la quota de l’AMPA , quota de socialització i fiança:   

fins el 31/08/2019 

 

• Termini de pagament de llibres:  fins el 31/08/2019 

 

• Es prega que si alguna família no pot assistir el dia de la recollida de llibres o bé 
té alguna incidència a l’hora de fer els pagaments es posi en contacte amb    
l’AMPA a través del seu correu electrònic ampa.escolaelspins@gmail.com  
 

• Per a gaudir dels llibres socialitzats cal estar al corrent de tots els pagaments de 
l’AMPA (quota 2019-2020 i anteriors, extraescolars curs 2018-2019 i anteriors).  
 

• Aquells/es alumnes/as que s’incorporin nous/ves a l’escola a 6è curs, tindran 
una quota de socialització incrementada (veure el quadre adjunt) per tal 
d’assumir una part proporcional de quotes anteriors, doncs el projecte de 
socialització de l’escola comença a primer de primària. Enlloc de 20.41 € 
hauran d’abonar 86.70 € (85€ més el 2% del TPV) 

 

 


