
ESCOLA EL PI 
 

LLIBRES CURS 2017-18  
 

 
 

IMPORTANT:  

- No treure el plàstic, ni folrar ni posar el nom als llibres fins que no    

estiguin revisats pel tutor/a. 

- S’ha d’intentar portar els llibres el primer dia de classe. 

 
 
AGENDA ESCOLAR 
 
Tots els alumnes de 3r a 6è d’educació primària han de portar una agenda 

escolar 2017-2018 en català (on hi hagi un apartat de comunicacions amb les 

famílies).  

L’AMPA regalarà l’agenda de l’escola a aquells alumnes des de P3 fins a 6è 

que les seves famílies siguin sòcies de l’AMPA. 

 
 
EDUCACIÓ INFANTIL 
 
P3 
 

 Petits Exploradors- MOT- (tres carpetes fitxes) Editorial Baula. 
 
P4 
 

 Petits Exploradors- PIU- (tres carpetes fitxes) Editorial Baula. 
 
P5 
 

 Petits Exploradors- NUC- (tres carpetes fitxes) Editorial Baula. 
 
 

◊ Hi ha la possibilitat de comprar les carpetes de fitxes per trimestres. 
 
 
 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
1r CURS 
 

 Matemàtiques 1 (1.1, 1.2 i 1.3 --- Aula Activa). Editorial Vicens Vives. 
 Llengua catalana 1r. Projecte Ninois. Editorial Barcanova. 
 Coneixement del Medi 1r. Projecte Ninois. Editorial Barcanova. 
 Lengua Castellana 1º. Proyecto Ninois. Editorial Barcanova. 

 
 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://web.educastur.princast.es/conc/patronatosanjose/Temp/Curso 2008-09/12 Libros/libros.gif&imgrefurl=http://web.educastur.princast.es/conc/patronatosanjose/&usg=__B9cfwf7ADdkFnimp2sbz56yaWA4=&h=364&w=417&sz=11&hl=es&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=Ot8aYQSewD_lHM:&tbnh=109&tbnw=125&prev=/images?q=libros&um=1&hl=es&sa=N&tbs=isch:1


2n CURS 
 

 Matemàtiques 2 (2.1, 2.2 i 2.3 --- Aula Activa). Editorial Vicens Vives. 
 Llengua catalana 2n. Projecte Ninois. Editorial Barcanova. 
 Coneixement del Medi 2n. Projecte Ninois. Editorial Barcanova. 
 Lengua Castellana 2º. Proyecto Ninois. Editorial Barcanova. 
 
 

3er CURS 
 

 Matemàtiques 3 (Aula Activa). Editorial Vicens Vives. 
 Llengua catalana: Llengua 3 (Aula Activa). Editorial Vicens Vives. 
 Medi 3 (3.1 i 3.2 --- Aula Activa). Editorial Vicens Vives. 
 Lengua Castellana 3º (dosier de aprendizaje). Editorial Barcanova. 

 
4rt CURS 
 

 Matemàtiques 4 (Aula Activa). Editorial Vicens Vives. 
 Llengua catalana: Llengua 4 (Aula Activa). Editorial Vicens Vives. 
 Medi 4 (4.1 i 4.2 --- Aula Activa). Editorial Vicens Vives. 
 Lengua Castellana 4º (dosier de aprendizaje). Editorial Barcanova. 

 
 
5è CURS 
 

 Llengua catalana: Llengua 5 (Aula Activa). Editorial Vicens Vives. 
 Medi 5 (5.1 i 5.2 --- Aula Activa). Editorial Vicens Vives. 
 Lengua Castellana 5º (dosier de aprendizaje). Editorial Barcanova. 

 
 
6è CURS 
 

 Llengua catalana: Llengua 6 (Aula Activa). Editorial Vicens Vives. 
 Medi 6 (6.1 i 6.2 --- Aula Activa). Editorial Vicens Vives. 
 Lengua Castellana 6º (dosier de aprendizaje). Editorial Barcanova. 

 
 
 
* Totes les edicions dels llibres han de ser les actualitzades. 
** L’escola recomana que el “dosier de aprendizaje” de castellà sigui nou. 
*** L’escola proporcionarà els llibres de Matemàtiques de 5è i 6è; i els de  
coneixement de castellà i els Class Book d’anglès de 3r, 4t, 5è i 6è; per tant, 
vosaltres no els haureu de comprar. Només haureu de comprar el d’activitats.  
 
Al Consell Escolar s’ha acordat demanar una fiança de 20 euros a les famílies 
que es retornarà a final de curs, sempre i quan, aquests dos llibres estiguin en 
bon estat i es puguin aprofitar pel proper curs, ja que si no és així, l’escola 
haurà de comprar un de nou. Per tant, es prega que els alumnes tinguin cura 
d’aquests llibres. 
 
 
 
 

 
 



 
MATERIAL D’ÚS INDIVIDUAL QUE HAN DE PORTAR LES FAMÍLIES 

 
 

CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL 
 

o Carpetes de fitxes. 
o Bata. 
o 1 capsa de mocadors de paper. 
o 1 paquet gran de tovalloletes humides. 
o 1 bossa de roba amb cordó amb un recanvi de roba exterior i interior (P3 i P4). 
o 1 mitjons antilliscants per psicomotricitat. 

 
CICLE INICIAL 
 

o Llibres. 
o Bata. 
o 1 capsa de mocadors de paper. 

 
CICLE MITJÀ 
 

o Llibres. 
o Una carpeta amb dues anelles grosses en vertical i de tapa dura de cartró o de 

plàstic (“carpesano”), només els alumnes de 3r, els de 4rt poden aprofitar el del 
curs anterior.  

o Una llibreta d’espiral mida foli i de tapa dura, amb marge i quadricula (4mm). 
o Una llibreta d’espiral mida foli i de tapa dura, amb marge i d’una ratlla. 
o Una llibreta d’espiral mida A5 i  tapa dura, amb marge i una ratlla per anglès 

(només 3r, els de 4t la tenen del curs passat). 
o Una carpeta de gomes mida foli i de cartró dur amb separadors. 
o Un estoig amb: llapis, goma, maquineta, bolígraf blau i bolígraf vermell. 
o Un diccionari de català (només els alumnes de 3r i, els de quart, qui no el 

tingui). 
o 1 capsa de mocadors de paper. 

 

CICLE SUPERIOR 
 

o Llibres. 
o Una carpeta de dues anelles grosses en vertical i de tapa dura de cartró o de 

plàstic (“carpesano”), es pot utilitzar la del curs anterior si està en bones 
condicions. 

o Separadors pel carpesano. 
o Quatre llibretes d’espiral mida foli i tapa dura, amb marge i quadrícula (4mm). 
o Una llibreta d’espiral mida A5 i  tapa dura, amb marge i una ratlla per anglès 

(qui no la tingui del curs passat). 
o Una carpeta de gomes mida foli i de cartró dur amb separadors (es pot utilitzar 

la de cursos anteriors si està en bones condicions). 
o Un estoig amb: llapis, goma, maquineta, bolígraf blau, bolígraf vermell, bolígraf 

negre i llapis de colors. Si l’estoig de cursos anteriors està en bones 
condicions, només cal renovar els estris que faltin o estiguin gastats. 

o Un regle de 20 cm. 
o Un diccionari de català (es pot utilitzar el dels cursos anteriors si està en bones 

condicions). 
o 1 capsa de mocadors de paper. 

 
 

 

 

 



 

La quota de material és de 60 euros anuals per alumne. 

El pagament es pot fer a la secretaria de l’escola o al número de compte de La 

Caixa: ES85 2100 0152 58 0200098247 

Podeu fer un únic pagament de 60 euros abans del 4 de novembre de 2016, o 

bé tres pagaments de 20 euros per trimestre:  

1r pagament: abans del 11 d’octubre de 2017. 

2n pagament: abans del 16 de febrer de 2018. 

3r pagament: abans del 4 de maig de 2018. 

Per qualsevol aclariment, passeu per la secretaria de l’escola. 

 

La quota d’AMPA és de 20 euros anuals per família. 

El pagament es pot fer a la secretaria de l’escola, a l’AMPA, al següent número 

de compte: ES34 0081 0092 10 000131034 o a través de l’empresa 

COMERCIAL GIRONA en el moment de fer la comanda de llibres per al proper 

curs. 

 

 

 


