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LLIBRES I MATERIAL CURS 2019/2020 
 

 

1r  CICLE INICIAL - Educació Primària - 
 
 

LLIBRES QUE CAL COMPRAR 
 
 

 Català: 

LECTOGRUP  Quadern d’eficàcia lectora taronja  Ed.Text La Galera 
ISBN  978-84-412-2133-8 

 

 Anglès: 

QUEST 1 Pupil’sbook,  Ed.MacMillan.  
ISBN  9780230478978  

 

 Matemàtiques: 

MATEMÀTIQUES 1r  Programa Connexions.  Ed. Barcanova Innova.  
ISBN  978-84-489-4438-4 
 

 Agenda escolar:  

Agenda personalitzada de l’Escola Joaquim Vallmajó. Ed. Barcanova.  

Disponible només a la Llibreria Text. 
 

 

 
 
 
 
  

 
A més d’aquests llibres, s’utilitzarà un llibre de lectures: “Lectures de la Balena 
Blanca 1, Ed. Castellnou” que forma part del PROGRAMA DE 
REUTILITZACIÓ DE LLIBRES CUIDA’M.  
 
Aquest llibre no cal comprar-lo, però sí caldrà abonar la quantitat de 5 € el dia 

4 de setembre per poder disposar-ne (llegir normativa del programa annexa). 
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MATERIAL NECESSARI 
 

 
 1 estoig que contingui llapis, goma, maquineta, regle, 1 bolígraf blau, 

12  llapis de colors de fusta i 12 retoladors de punta normal. (A casa 
cal tenir més llapis i gomes per anar reposant el material perdut o 
gastat). 

 1 carpeta de tapes dures amb gomes per portar els deures i l’agenda.  

 1 bata per fer plàstica 

 
 
 
 

NOTES IMPORTANTÍSSIMES PER ASSEGURAR UN BON 
FUNCIONAMENT DINS L’AULA 

 

 Cal portar els llibres folrats i amb una etiqueta a la portada a baix a la 
dreta amb nom i cognoms. 

 Cal portar igualment tots els materials personals etiquetats o marcats 
amb nom i cognoms, també els llapis, colors, etc. 

 Per facilitar la comoditat de l’alumne, és important que la carpeta es 
pugui posar dins la motxilla. 
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