Llistat de Llibres de text
2n Cicle Inicial. Curs 2020-2021
ISBN
LLIBRE
Llengua Catalana
978-84-66132-32-9 Competències bàsiques 2
Medi natural, social i cultural
978-84-9047-147-0 Coneixement del medi natural. Projecte saber fer
Matemàtiques

EDITORIAL

978-84-9047-009-1

Santillana

Matemàtiques 2. Projecte saber fer

Cruïlla
Santillana

NOTES
Els llibres els hauran de portar els mateixos alumnes el dia 15 de setembre.
Tots els llibres han de venir folrats i amb nom.
Per a les despeses de fotocòpies d’activitats lectives, fulls DIN-A4, fulls DIN-A3,
cartolines, papers i materials diversos per a l’àrea de Plàstica, tallers i celebracions, han de
portar el justificant d’haver ingressat 32 euros *(MIRAR ANOTACIÓ IMPORTANT ) al
caixer automàtic ( Pagaments a tercer codi 918 ) o transferència al Banc Sabadell Atlàntic
S.A. situat a Rambla Catalunya nº 4
Nºcompte 0081 - 0331 - 25 - 0001110320
IMPORTANT :
*Les famílies que estan al corrent de pagament de la quota de material del curs 2019-2020, només
hauran de pagar 22 euros ja que els 10 euros restants són en compensació de l’últim trimestre
del curs 19-20.
El resguard de l’ingrés s’ha de donar al/a la mestre/a.
Aquest curs s’ha habilitat una plataforma per millorar la comunicació amb les famílies mitjançant
l’APP Dinantia . Al Setembre rebreu informació per la seva utilització.
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Llistats de Material Escolar. 2n Cicle Inicial 2020-2021
El material els hauran de portar els mateixos alumnes el dia 14 de setembre a l’escola.
Només portar el material que està marcat amb asterisc (podeu aprofitar les coses del
curs anterior si estan en bon estat) i el resguard del pagament.

(Els alumnes nous hauran de portar tot el material i el resguard del pagament)
QUANTITAT

DESCRIPCIÓ DE MATERIAL

1
1
1

Capsa de PLASTIDECOR de 24 colors
Capsa d’aquarel.les
Capsa de ceres MANLEY de 24 colors

1

Capsa de 12 retoladors posats dins d’un estoig flexible amb cremallera

1
6
6

Pinzell de pèl fi núm. 9
Llapis STAEDLER núm. 2
Gomes blanques de nata (núm 624)

1

Maquineta amb dipòsit

*(1)
*

Estoig flexible amb doble cremallera amb els estris a dins i marcats amb

*

1

*

*(1)

el nom.

1
1
1

Regle de 15 cm
Arxivador amb dues anelles rodones amb el llom de 5,5 cm
Carpeta de llom gruixut amb gomes

1

Llibreta de dues ratlles pauta de 3,5/50 fulls de 90 gr. mida foli

1
1

Barres de pegament IMEDIO STICK de 40 gr.
Plastilina de color de mida gran posada dins d’un tupper.

1

Tisores de punta rodona amb etiqueta de claus i el nom posat.

1

Bloc de dibuix de 20 fulls sense marc, de 23 x 33 cm i de 125 gr

1

Agenda de l’escola (comprar a l’AMPA)

*

Bata segons el model de l’escola (AMPA) i bata de pintura. Marcades

*

1

Xandall de l’escola (AMPA) Marcat amb el nom.

2

Capses de mocadors de paper

1
2
2
1

Paquet de tovalloletes humides
Pots de sabó líquid
Rotlles de paper de cuina
gel hidroalcòl·lic 500ml
Motxilla de rodes de mida gran per a tenir tot el material de forma
individual prop de la taula. (Es quedarà a la classe)
Bosseta per portar diàriament l'esmorzar, l’ ampolla d’aigua, els
mocadors de paper i agenda (Es pot aprofitar la bosseta de l’any
passat).

1

*

amb el nom.

1

1

*

*Si us plau respecteu les mides indicades anteriorment.
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*
*
*
*
*
*
*
*

Programes de Reutilització 2n curs
Els llibres d’aquests programes estan subvencionats pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, per l’Ajuntament de Vila-seca i aportats per les Famílies de la nostra
Escola. Per tant NO ELS HAURAN DE COMPRAR.
Aquests llibres són propietat de l’Escola. Es deixaran en préstec durant el curs escolar per a
ús de cada alumne/a. Les famílies es comprometran a respectar unes normes d’ús i cura
d’aquests llibres, aprovades pel Consell Escolar del Centre. Seran els següents:
Aportats per l’Ajuntament de Vila-seca
Curs 2015-2016

Curs 2017-2018

Música 2 Editorial Mc Graw Hill ISBN

Quadern de matemàtiques núm. 5. Editorial Santillana. ISBN :978-84-9047-144-9

Curs 2018-2019

Col.leccions de llibres de lectura. Editorial Combel

Curs 2019-2020

Quadern d’ortografia núm. 2.

Editorial Santillana. ISBN :978-84-680-0348-1

Quadern Lector nº 3 i quadern Lector nº 4. ISBN: 978-84-86545-84-0.
86545-85-7 Editorial Nadal

Curs 2020-2021

Llibre de Llengua Catalana editorial Santillana ISBN :
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ISBN: 978-84-

