Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Salvador Espriu
MATERIALS CURS 18/19 - Educació Infantil P3
Títol
Toca toca P3 Llengua.
Carpeta de l'alumne
Toca toca P3 Matemàtiques.
Carpeta de l'alumne










1 capsa de ceres Manley de 24 colors.
1 capsa 12 retoladors Jovi Maxi
1 capsa de Plastidecor de 12 unitats.
1 capsa llapis cera JoviColor triwax 12u
2 barres de pega Instant Stick mida gran
1 tisores de punta rodona
1 llapis Staedtler TRIPLUS (gruixut)
2 capses de 100 mocadors de paper.

Editorial

ISBN
978-84-489-3891-8

Barcanova
978-84-489-3894-9







2 paquets de tovalloletes humides
1 llibreta mida A4 80 fulls en blanc
1 tovallola petita amb cinta per penjar
Un coixí quadrat per seure-hi quan fem
rotllana
1 muda de roba per canviar en bossa per
penjar.

Aclariments:
Serà obligatori l’ús del xandall i samarreta del centre per fer psicomotricitat i a les sortides
escolars. Aquest es pot adquirir a “Esports Montsec” de Balaguer.
A Ed. Infantil des d’aquest curs ja no és obligatori l’ús de la bata, però cal que els alumnes
duguin una bata o samarreta vella per fer activitats puntuals en les que es puguin embrutar.
Els i les alumnes han de portar una ampolla petita d’aigua REUTILITZABLE i resistent,
marcada amb el nom, que cada alumne gestionarà.
Materials fungibles i fotocòpies......................................................................................... 55,00 €
Agenda de l’alumne RGB (*AMPA en subvenciona el 75%) ........................................................ 1,00 €
Quota (única) anual AMPA ............................................................................................... 15,00 €
IMPORT A PAGAR: ........................................................................................................ 71,00 €
Aquest import es farà efectiu al compte corrent de l’escola abans del 12 de juliol de 2018, fent
constar el nom de l’alumne en el concepte.
Compte de l’Escola: (Caixabank) IBAN ES90 2100 6124 3102 0001 9033

Us convoquem a la reunió d’inici de curs de P3 que tindrà lloc el
dimarts 5 de setembre a les 16h a l’escola. Aquell dia haureu de dur tot
el material, amb el nom a cada peça.
Us preguem la vostra assistència.
Equip directiu
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Salvador Espriu
MATERIALS CURS 18/19 - Educació Infantil P4
Títol
Toca toca P4 Llengua.
Carpeta de l'alumne
Toca toca P4 Matemàtiques.
Carpeta de l'alumne










1 llapis Staedtler TRIPLUS gruixut
1 capsa de Plastidecor de 12 unitats.
2 barres pega Instant Stick mida gran.
2 capses 12 retoladors punta extra
Schwan Stabilo.
1 capsa de ceres Manley de 24 colors.
1 maquineta de dos forats.
2 gomes d’esborrar Milan nata 612
2 capses de 100 mocadors de paper.

Editorial

ISBN
978-84-489-3900-7

Barcanova
978-84-489-3903-8





2 paquets de tovalloletes humides
1 llibreta mida A4 80 fulls en blanc
Estoig de roba de tres compartiments
amb cremallera.
1 tovallola petita amb cinta per penjar




Un coixí quadrat per seure-hi quan fem
rotllana

Tot aquest material caldrà dur-lo a l’escola el dia 6 de setembre durant el matí, amb el nom a
cada objecte.
Aclariments:
Serà obligatori l’ús del xandall i samarreta del centre per fer psicomotricitat i a les sortides
escolars. Aquest es pot adquirir a “Esports Montsec” de Balaguer.
A Ed. Infantil des d’aquest curs ja no és obligatori l’ús de la bata, però cal que els
alumnes duguin una bata o samarreta vella per fer activitats puntuals en les que es puguin
embrutar.
Els i les alumnes han de portar una ampolla petita d’aigua REUTILITZABLE i resistent,
marcada amb el nom, que cada alumne gestionarà.

Materials fungibles i fotocòpies..................................................................................... 55,00 €
Agenda de l’alumne RGB (*AMPA en subvenciona el 75%) .................................................... 1,00 €
Quota (única) anual AMPA............................................................................................ . 15,00 €
IMPORT A PAGAR: .................................................................................................... 71,00 €
Aquest import es farà efectiu al compte corrent de l’escola abans del 12 de juliol de 2018,
fent constar el nom de l’alumne en el concepte.
Compte de l’Escola: (Caixabank) IBAN ES90 2100 6124 3102 0001 9033

Plaça Sant Miquel 4, 25680 Vallfogona de Balaguer - 973 432214 -

 c5004851@xtec.cat -  http://www.escolavallfogona.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Salvador Espriu
MATERIALS CURS 18/19 - Educació Infantil P5
Títol
Toca toca P5 Llengua.
Carpeta de l'alumne
Toca toca P5 Matemàtiques.
Carpeta de l'alumne

Editorial

ISBN
978-84-489-3909-0

Barcanova
978-84-489-3912-0



2 llapis Staedler triplus prim





2 capses de Plastidecor de 12 unitats.



2 barres grans de pega Instant Stick



2 capses de 100 mocadors de paper.



2 capses 12 retoladors Giotto Turbocolor



2 paquets de tovalloletes humides

punta fina



1 llibreta mida A4 80 fulls en blanc



1 capsa de ceres Manley de 24 colors.



1 tovallola petita amb cinta per penjar



1 maquineta metàl·lica de dos forats



2 gomes d'esborrar Milan Nata 612

Estoig de roba de tres compartiments amb
cremallera.



Un coixí quadrat per seure-hi quan fem
rotllana

Tot aquest material caldrà dur-lo a l’escola el dia 6 de setembre, amb el nom a cada objecte.
Aclariments:
Serà obligatori l’ús del xandall i samarreta del centre per fer psicomotricitat i a les sortides
escolars. Aquest es pot adquirir a “Esports Montsec” de Balaguer.
A Ed. Infantil des d’aquest curs ja no és obligatori l’ús de la bata, però cal que els
alumnes duguin una bata o samarreta vella per fer activitats puntuals en les que es puguin
embrutar.
Els i les alumnes han de portar una ampolla petita d’aigua REUTILITZABLE i resistent,
marcada amb el nom, que cada alumne gestionarà.

Materials fungibles i fotocòpies..................................................................................... 55,00 €
Agenda de l’alumne RGB (*AMPA en subvenciona el 75%) .................................................... 1,00 €
Quota (única) anual AMPA ........................................................................................... 15,00 €
IMPORT A PAGAR: .................................................................................................... 71,00 €
Aquest import es farà efectiu al compte corrent de l’escola abans del 12 de juliol de 2018,
fent constar el nom de l’alumne en el concepte.
Compte de l’Escola: (Caixabank) IBAN ES90 2100 6124 3102 0001 9033

Plaça Sant Miquel 4, 25680 Vallfogona de Balaguer - 973 432214 -

 c5004851@xtec.cat -  http://www.escolavallfogona.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Salvador Espriu
MATERIALS CURS 18/19 - 1r de Primària
Títol

Editorial

LLENGUA CATALANA 1r
MATEMÀTIQUES 1

978-84-489-4380-6
Barcanova

LENGUA CASTELLANA 1r
Carpesà vertical de dos forats.
10 fundes de plàstic A4
1 capsa de Plastidecor 24 colors
1 capsa de colors de fusta 18 unitats
1 capsa de retoladors de 12 unitats
1 capsa de ceres Manley (24 unitats)
2 barres grans de pega
1 pot petit de cola blanca líquida
1 carpeta amb tapa dura i gomes
1 regle de 20 cm
4 llapis Staedler (Triplus)
4 gomes d’esborrar

978-84-489-4438-4
978-84-489-4409-4

NEW TIGER 2 (Pupil’s book)













ISBN

MacMillan










978-13-800-1118-3

1 maquineta metàl·lica (1 sol forat)
1 estoig de roba, preferible amb dos
compartiments.
2 capses de mocadors de paper.
1 llibreta A5 d’espiral 80 fulls blancs
Tisores de punta rodona
1 paquet de tovalloletes humides
1 pinzell núm. 2
1 pinzell núm. 6
1 pinzell pla núm. 18

Aclariments:
Serà obligatori l’ús del xandall i samarreta del centre per fer Educació Física i a les
sortides escolars. Aquest es pot adquirir a “Esports Montsec” de Balaguer.
Cal que els alumnes duguin una bata o samarreta vella per fer activitats puntuals en les que
es puguin embrutar.
Cal posar el nom a cada objecte. Recomanem folrar els llibres.
Els i les alumnes han de portar una ampolla petita d’aigua REUTILITZABLE i resistent,
marcada amb el nom.
Materials fungibles i fotocòpies..................................................................................... 55,00 €
Socialització llibres de lectura (nous) ............................................................................. 6,00 €
Agenda de l’alumne RGB (*AMPA en subvenciona el 75%) .................................................... 1,00 €
Quota (única) anual AMPA ........................................................................................... 15,00 €
IMPORT A PAGAR: .................................................................................................... 77,00 €
Aquest import es farà efectiu al compte corrent de l’escola abans del 12 de juliol de 2018,
fent constar el nom de l’alumne en el concepte.
Compte de l’Escola: (Caixabank) IBAN ES90 2100 6124 3102 0001 9033

Plaça Sant Miquel 4, 25680 Vallfogona de Balaguer - 973 432214 -

 c5004851@xtec.cat -  http://www.escolavallfogona.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Salvador Espriu
MATERIALS CURS 18/19 - 2n de Primària
Títol

Editorial

LLENGUA CATALANA 2n

ISBN

978-84-661-3780-5
Cruïlla

MATEMÀTIQUES 2n











10 fundes de plàstic A4
1 capsa de Plastidecor 24 colors
1 capsa de colors de fusta de 18u
1 capsa de retoladors de 12 unitats
2 barres grans de pega
1 carpeta amb tapa dura i gomes
4 llapis Staedler Triplus
4 gomes d’esborrar
1 maquineta metàl·lica
1 estoig de roba, preferible amb 2
compartiments

978-84-661-3788-1










2 capses de mocadors de paper.
1 llibreta A5 “quartilla” d’espiral amb 80
fulls quadriculats
1 capsa de ceres Manley 24 unitats
1 regle de 20 cm
Tisores de punta rodona
1 pot petit de cola blanca líquida
1 pinzell núm. 2
1 pinzell núm. 6
1 pinzell pla núm. 18

Aclariments:
Serà obligatori l’ús del xandall i samarreta del centre per fer Educació Física i a les
sortides escolars. Aquest es pot adquirir a “Esports Montsec” de Balaguer.
Cal que els alumnes duguin una bata o samarreta vella per fer activitats puntuals en les que
es puguin embrutar.
Cal posar el nom a cada objecte. Recomanem folrar els llibres.
Els i les alumnes han de portar una ampolla petita d’aigua REUTILITZABLE i resistent,
marcada amb el nom.
Els alumnes seguiran fent servir els mateixos llibres d’anglès i de castellà que el curs passat,
ja que duren dos cursos.
Materials fungibles i fotocòpies..................................................................................... 55,00 €
Socialització llibres de lectura (nous) ............................................................................. 6,00 €
Agenda de l’alumne RGB (*AMPA en subvenciona el 75%) .................................................... 1,00 €
Quota (única) anual AMPA ........................................................................................... 15,00 €
IMPORT A PAGAR: .............................................................................................. ......77,00 €
Aquest import es farà efectiu al compte corrent de l’escola abans del 12 de juliol de 2018,
fent constar el nom de l’alumne en el concepte.
Compte de l’Escola: (Caixabank) IBAN ES90 2100 6124 3102 0001 9033

Plaça Sant Miquel 4, 25680 Vallfogona de Balaguer - 973 432214 -

 c5004851@xtec.cat -  http://www.escolavallfogona.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Salvador Espriu
MATERIALS CURS 18/19 - 3r de Primària
Títol
QUADERN LLENGUA CATALANA 3r
QUADERN LLENGUA CASTELLANA 4t
QUADERN MATEMÀTIQUES 3r














6 separadors pel carpesà de colors variats.
3 llapis Staedler nº 2 (punta vermella)
3 gomes d’esborrar
Bolígrafs BIC ( blau i vermell) 2 de cada.
1 barra de pegament.
1 maquineta metàl·lica
1 capsa de retoladors 12 unitats
1 capsa de Plastidecor 12 unitats
1 capsa colors fusta 18 unitats
1 pinzell núm. 2
1 pinzell núm. 6
1 pinzell pla núm. 18
Calculadora no científica













Editorial

ISBN

Cruïlla

978-84-661-3463-7
978-84-661-3804-8
978-84-661-3467-5

Un compàs senzill.
1 carpeta gomes amb classificadors
2 capses de mocadors
20 fundes de plàstic per fulls A4.
1 regle de 30 cm
1 pot petit de cola blanca líquida
Una memòria USB
Tisores
1 capsa de ceres Manley 24 unitats
1 llibreta A5 “quartilla” d’espiral de 80
fulls amb fulls quadriculats
1 subratllador fluorescent

Aclariments:
Serà obligatori l’ús del xandall i samarreta del centre per fer Educació Física i a les
sortides escolars. Aquest es pot adquirir a “Esports Montsec” de Balaguer.
Cal que els alumnes duguin una bata o samarreta vella per fer activitats puntuals en les que
es puguin embrutar.
Cal posar el nom a cada objecte. Recomanem folrar els llibres.
Els i les alumnes han de portar una ampolla petita d’aigua REUTILITZABLE i resistent,
marcada amb el nom.
Materials fungibles i fotocòpies..................................................................................... 59,00 €
Socialització llibres lectura ............................................................................................ 5,00 €
Socialització diccionaris.................................................................................................. 4,00 €
Socialització del llibres de català, castellà i matemàtiques ed. Cruïlla.... ..................... 16,50 €
Socialització del llibre d’anglès New Tiger 4 (Pupil’s book) ............................................. 7,00 €
Agenda de l’alumne RGB (*AMPA en subvenciona el 75%) .................................................... 1,00 €
Quota (única) anual AMPA ........................................................................................... 15,00 €
IMPORT A PAGAR: .................................................................................................. 107,50 €
Aquest import es farà efectiu al compte corrent de l’escola abans del 12 de juliol de 2018,
fent constar el nom de l’alumne en el concepte.
Compte de l’Escola: (Caixabank) IBAN ES90 2100 6124 3102 0001 9033

Plaça Sant Miquel 4, 25680 Vallfogona de Balaguer - 973 432214 -

 c5004851@xtec.cat -  http://www.escolavallfogona.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Salvador Espriu
MATERIALS CURS 18/19 - 4t de Primària
Títol

Editorial

QUADERN LLENGUA CATALANA 4

Cruïlla

QUADERN MATEMÀTIQUES 4












3 llapis Staedler nº 2 (punta vermella)
3 gomes d’esborrar
1 maquineta metàl·lica
Bolígrafs BIC ( blau i vermell) 2 de cada
1 barra de pegament
1 capsa de retoladors 12 unitats
1 llibreta A5 “quartilla” d’espiral amb fulls
quadriculats
1 pinzell núm. 2
1 pinzell núm. 6
1 pinzell pla núm. 18
Tisores













ISBN
978-84-661-3802-4
978-84-661-3807--9

1 capsa de Plastidecor 12 unitats
1 capsa de ceres Manley 24 unitats
1 capsa colors de fusta 18 unitats
1 regle de 30 cm i un semicercle.
1 compàs senzill.
1 carpeta de gomes amb classificadors
2 capses de mocadors
1 pot petit de cola blanca líquida
Una memòria USB
1 subratllador fluorescent
Calculadora no científica

Aclariments:
Serà obligatori l’ús del xandall i samarreta del centre per fer Educació Física i a les
sortides escolars. Aquest es pot adquirir a “Esports Montsec” de Balaguer.
Cal que els alumnes duguin una bata o samarreta vella per fer activitats puntuals en les que
es puguin embrutar.
Cal posar el nom a cada objecte. Recomanem folrar els llibres.
Els i les alumnes han de portar una ampolla petita d’aigua REUTILITZABLE i resistent,
marcada amb el nom.
Els alumnes seguiran fent servir els mateixos llibres d’anglès, medi i castellà que el curs
passat, ja que duren dos cursos.
Materials fungibles i fotocòpies..................................................................................... 55,00 €
Socialització llibres de lectura ........................................................................................ 7,00 €
Socialització del llibre de català, castellà i matemàtiques ed. Cruïlla.... .................... ....16,50 €
Socialització diccionaris.................................................................................................. 4,00 €
Agenda de l’alumne RGB (*AMPA en subvenciona el 75%) .................................................... 1,00 €
Quota (única) anual AMPA ........................................................................................... 15,00 €
IMPORT A PAGAR: .................................................................................................... 98,50 €
Aquest import es farà efectiu al compte corrent de l’escola abans del 12 de juliol de 2018,
fent constar el nom de l’alumne en el concepte.
Compte de l’Escola: (Caixabank) IBAN ES90 2100 6124 3102 0001 9033

Plaça Sant Miquel 4, 25680 Vallfogona de Balaguer - 973 432214 -

 c5004851@xtec.cat -  http://www.escolavallfogona.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Salvador Espriu
MATERIALS CURS 18/19 - 5è de Primària
Títol

Editorial

QUADERN MATEMÀTIQUES 5

978-84-661-3483-5

QUADERN LLENGUA CATALANA 5

Cruïlla

QUADERN CASTELLÀ 6












Llapis Staedler nº2 (punta vermella)
Goma d’esborrar
1 maquineta metàl·lica
Bolígrafs BIC (2 blaus, 2 vermells i 2
negres)
Calculadora no científica
1 barra de pegament
1 llibreta A5 “quartilla” d’espiral amb
fulls quadriculats
Tisores.
1 Capsa de retoladors de 12 unitats
1 capsa de Plastidecor 12 unitats
1 Capsa de ceres Manley 24 unitats

ISBN

978-84-661-3477-4
978-84-661-3820-8













Colors de fusta 18 unitats
1 compàs senzill.
Regle 30 cm, escaire, semicercle i
cartabó.
Una carpeta de gomes amb
classificadors.
20 fundes de plàstic per fulls A4
Una memòria USB
2 paquets de mocadors.
1 pot petit de cola blanca líquida
1 pinzell núm. 2
1 pinzell núm. 6
1 pinzell pla núm. 18

Aclariments:
Serà obligatori l’ús del xandall i samarreta del centre per fer Educació Física i a les
sortides escolars. Aquest es pot adquirir a “Esports Montsec” de Balaguer.
Cal que els alumnes duguin una bata o samarreta vella per fer activitats puntuals en les que
es puguin embrutar.
Cal posar el nom a cada objecte. Recomanem folrar els llibres.
Els i les alumnes han de portar una ampolla petita d’aigua REUTILITZABLE i resistent,
marcada amb el nom.
Materials fungibles i fotocòpies..................................................................................... 59,00 €
Socialització llibres lectura.............................................................................................. 7,00 €
Socialització llibres de català, castellà i matemàtiques ed. Cruïlla.... ........................ ....16,50 €
Socialització llibre anglès New Tiger 6 ........................................................................... 7,00 €
Agenda de l’alumne RGB (*AMPA en subvenciona el 75%) .................................................... 1,00 €
Quota única anual AMPA ............................................................................................. 15,00 €
IMPORT A PAGAR: .................................................................................................. 105,50 €
Aquest import es farà efectiu al compte corrent de l’escola abans del 12 de juliol de 2018,
fent constar el nom de l’alumne en el concepte.
Compte de l’Escola: (Caixabank) IBAN ES90 2100 6124 3102 0001 9033

Plaça Sant Miquel 4, 25680 Vallfogona de Balaguer - 973 432214 -

 c5004851@xtec.cat -  http://www.escolavallfogona.cat

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Salvador Espriu
MATERIALS CURS 18/19 - 6è de Primària
Títol

Editorial

QUADERN MATEMÀTIQUES 6

Cruïlla

QUADERN LLENGUA CATALANA 6













Llapis Staedler nº2 (punta vermella)
Goma d’esborrar
1 maquineta metàl·lica
Bolígrafs BIC (2 blaus, 2 vermells i 2
negres)
Calculadora no científica
1 barra de pegament
1 llibreta A5 “quartilla” d’espiral amb fulls
quadriculats
Tisores
1 pinzell núm. 2
1 pinzell núm. 6
1 pinzell pla núm. 18
1 Capsa de retoladors de 12 unitats

ISBN
978-84-661-3823-9
978-84-661-3817-8














1 capsa de Plastidecor 12 unitats
1 Capsa de ceres Manley 24 unitats
Colors de fusta 18 unitats
1 compàs senzill.
Regle 30 cm, escaire, semicercle i cartabó.
Una carpeta de gomes amb
classificadors.
20 fundes de plàstic per fulls A4
Una memòria USB
2 paquets de mocadors.
1 pot petit de cola blanca líquida
Calculadora no científica
3 subratlladors fluorescents

Aclariments:
Serà obligatori l’ús del xandall i samarreta del centre per fer Educació Física i a les
sortides escolars. Aquest es pot adquirir a “Esports Montsec” de Balaguer.
Cal que els alumnes duguin una bata o samarreta vella per fer activitats puntuals en les que
es puguin embrutar.
Cal posar el nom a cada objecte. Recomanem folrar els llibres.
Els i les alumnes han de portar una ampolla petita d’aigua REUTILITZABLE i resistent,
marcada amb el nom.
Materials fungibles i fotocòpies..................................................................................... 55,00 €
Socialització llibres lectura ............................................................................................. 7,00 €
Socialització llibres de català, castellà i matemàtiques ed. Cruïlla.... ........................ ....16,50 €
Agenda de l’alumne RGB (*AMPA en subvenciona el 75%) .................................................... 1,00 €
Quota única anual AMPA ............................................................................................. 15,00 €
IMPORT A PAGAR: .................................................................................................... 94,50 €
Aquest import es farà efectiu al compte corrent de l’escola abans del 12 de juliol de 2018,
fent constar el nom de l’alumne en el concepte.
Compte de l’Escola: (Caixabank) IBAN ES90 2100 6124 3102 0001 9033

Plaça Sant Miquel 4, 25680 Vallfogona de Balaguer - 973 432214 -

 c5004851@xtec.cat -  http://www.escolavallfogona.cat

