
ADQUISICIÓ ONLINE LLIBRES I MATERIALS CURS 2021-2022

A continuació us explicarem el procediment per a l’adquisició online dels llibres i el pagament
del MATERIAL D’ÚS COMÚ I DIDÀCTIC.

Entreu al web de l’escola i a l’apartat ACTUALITAT feu click a Notícies i trobareu les
instruccions o utilitzeu directament aquest’ enllaç per accedir-hi.

Introduïu el CODI del CURS que farà l’alumne/a durant el 2021-2022

CURSOS CODIS

I3 1HR58VQ

I4 28MPVBM

I5 2ZIAHRI

P1 3QDV47E

P2 4H9FQNB

P3 5850D38

P4 5Z0KZJ5

P5 6PW5LZ3

P6 7GRQ8F1

S1 87NAUUZ

S2 8YIVHAX

S3 9PEG3QV

S4 AGA0Q6T
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Un cop introduït el codi haureu d’omplir els camps de les dades personals (totes les dades són
obligatòries). Identifiqueu la comanda amb el nom de l’alumne/a.

Els llibres i materials que apareixen amb aquesta icona: són d’adquisició obligatòria a

l’escola, la resta es poden desmarcar i els podeu adquirir on vulgueu.

Seleccioneu els llibres, en el cas que vulgueu adquirir-los a l’escola.

Si d’altra banda, només adquiriu els materials, feu el pagament dels mateixos i assegureu-vos
de desmarcar els llibres.

Abans d’enviar la comanda, marqueu la casella “He llegit i accepto la política de privacitat”, si
no, no us deixarà avançar:

Seguidament us apareixerà aquest missatge:
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Marqueu l’opció “Pagar”.

Ompliu amb les dades de la vostra targeta per completar la comanda, marqueu l’opció “Pagar”
i Confirmeu la Compra.

La pàgina de gestió per fer la comanda de llibres romandrà oberta del dia 6 al 22 de juliol
ambdós inclosos.

ALGUNES ORIENTACIONS PER LES COMPRES:

EDUCACIÓ INFANTIL:
La Motxilla Infantil pels nous alumnes d’ INFANTIL 3, s’adquirirà a la web de ROMPODA, i
s’utilitzarà durant els cursos d’I3 i I4. La resta d’alumnes d’Infantil podran seguir utilitzant les
Motxilla-Bosseta FEDAC (mida petita) que actualment tenen, però aquest model serà
substituït per la Motxilla-Bosseta FEDAC (mida gran) en els propers cursos. Les
Motxilles-Bossetes FEDAC, les podeu adquirir a la web de Jnadal. Durant aquest curs les
famílies d’INF 4, podeu triar si voleu adquirir la Motxilla Infantil o bé la Motxilla-Bosseta (mida
petita).
La Motxilla Infantil i la Motxilla-Bosseta FEDAC (mida gran), és d’ús obligatori per , però si ja
la teniu i la podeu aprofitar, no hi ha obligació de compra. Ens els propers cursos l’ús de les
motxilles serà el següent:
INFANTIL 3 i 4 : Motxilla Infantil - ROMPODA
INFANTIL 5: Motxilla-Bosseta FEDAC (mida gran) - jnadal

EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
A P1 i P2 l’ús de la Motxilla-Bosseta FEDAC (mida gran), és d’ús obligatori, però si ja la teniu
i la podeu aprofitar no hi ha obligació de compra.
A P3, utilitzem Carpeta Bossa i Classificadora FEDAC, d’un curs a un altre es pot aprofitar,
si considereu que està en bones condicions.
A P4, P5 i P6, utilitzem Carpeta Classificadora FEDAC, d’un curs a un altre es pot
aprofitar, si considereu que està en bones condicions.

FEDAC - STA.COLOMA (Escola Concertada per la Generalitat de Catalunya)
Pça. Sagarra, 10       08922 Sta. Coloma de Gramenet – T. 933 861 031
fedac.santacoloma@fedac.cat       – https://santacoloma.fedac.cat/

https://accesbotiga.rompoda.com/?centre=089221
https://santacoloma.fedac.cat/


EDUCACIÓ SECUNDÀRIA:
Utilitzem Carpeta Classificadora FEDAC d’ús obligatori però d’un curs a un altre es pot
aprofitar si considereu que està en bones condicions. Els alumnes de nova incorporació
l’hauran d’adquirir obligatòriament.
Els llibres corresponents a les matèries optatives (alemany de S2) només s’han d’adquirir si
l’alumne cursa aquestes matèries.
Els alumnes trobaran la comanda a la seva aula el primer dia de classe.

ADQUISICIÓ EQUIPACIÓ ESPORTIVA  i BATES CURS 2021-2022

Us recordem que l’adquisició de l’equipació esportiva i de les bates la podeu fer també on-line,
la comanda s’entregarà a l’escola a partir del 7 de setembre.

Entreu al web de l’escola i trobareu l’enllaç a la pàgina de ROMPODA

ALGUNES ORIENTACIONS PER A LES COMPRES:

L’escola posa a disposició diferents peces d’equipació esportiva però seran d’ús obligatori a
totes les etapes: el xandall (pantaló llarg i/o curt o malles - jaqueta xandall) i la samarreta
(màniga llarga i/o curta). La resta d’equipació esportiva, tallavents, dessuadora... no són de
compra obligatòria i no es consideren xandall.

En situació normal l’escola disposa de mostres del tallatge de l'equipament per tal que els/les
alumnes puguin emprovar-se-les. (De dilluns a divendres de 10h a 12:30h). Al setembre us
informarem de les mesures d’higiene recomanades per les autoritats sanitàries.

- La bata és obligatòria per a tot l’alumnat d’Educació Infantil i Primària.
L’alumnat de SECUNDÀRIA ha de tenir també a l’ESCOLA una bata per a les activitats de
tecnologia i pràctiques de laboratori (No cal que sigui la del centre, pot ser una bata blanca).
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