
curs 2021-2022

MATERIAL d’AULA de P3
● Motxilla sense rodes de mida petita: per portar l’aigua, l’agenda, l’esmorzar.

● Bossa amb cordills. Es quedarà a l’escola pel material individual. Amb el nom.

● Ampolleta d’aigua que tanqui bé.
● Tovalló. Amb el nom.

● Muda de recanvi dins una bossa Amb el nom.
● Qualsevol bata per fer plàstica. Amb el nom i amb beta.
● Xandall de l’escola (Botiga Milratlles de Vinyols). Amb el nom i amb beta.

● Quota de material 90€€. Es farà per ingrés bancari, i caldrà portar el resguard a la
tutora. L’ingrés haurà de portar el nom de l’alumne i el curs que començarà.

Número de compte: ES10 0182 2870 20 0200021716

LLIBRES de P-3
Sense el nom,

● Niu de traços 1 P3. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-6808-712-2

● Nyam-nyam 1. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-0039-4
● Nyam-nyam 2. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-0040-0
● Nyam-nyam 3. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-0041-7
● Nyam-nyam 4. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-0042-4

● Mate Cracks 3 anys. Viatge al món dels nombres. Editorial Combel.
ISBN: 978-84-9101-089-0

● Mate Cracks 3 anys. Per ser  uns bons matemàtics. Editorial Combel.
ISBN: 978-84-9825-971-1



curs 2021-2022

MATERIAL d’AULA de P4
● Motxilla sense rodes de mida petita: per portar l’aigua, l’agenda, l’esmorzar.

● Bossa amb cordills. Es quedarà a l’escola pel material individual. Amb el nom.

● Ampolleta d’aigua que tanqui bé. Amb el nom.
● Tovalló. Amb el nom.

● Muda de recanvi dins una bossa Amb el nom.
● Qualsevol bata per fer plàstica. Amb el nom i amb beta.
● Xandall de l’escola (Botiga Milratlles de Vinyols). Amb el nom i amb beta.

● Quota de material 90€. Es farà per ingrés bancari, i caldrà portar el resguard a la
tutora. L’ingrés haurà de portar el nom de l’alumne i el curs que començarà.

Número de compte: ES10 0182 2870 20 0200021716

LLIBRES de P-4
Sense el nom,

● Niu de traços 2 P4. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-6808-738-2

● Nyam-nyam 5. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-0043-1
● Nyam-nyam 6. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-0044-8
● Nyam-nyam 7. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-0045-5
● Nyam-nyam 8. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-0046-2

● Mate Cracks 4 anys. Viatge al món dels nombres. Editorial Combel.
ISBN: 978-84-9101-090-6

● Mate Cracks 4 anys. Per ser  uns bons matemàtics. Editorial Combel.
ISBN: 978-84-9825-972-8



curs 2021-2022

MATERIAL d’AULA de P5
● Motxilla sense rodes de mida petita: per portar l’aigua, l’agenda, l’esmorzar.

● Bossa amb cordills. Es quedarà a l’escola pel material individual. Amb el nom.

● Ampolleta d’aigua que tanqui bé. Amb el nom.
● Tovalló. Amb el nom.

● Muda de recanvi dins una bossa Amb el nom.
● Qualsevol bata per fer plàstica. Amb el nom i amb beta.
● Xandall de l’escola (Botiga Milratlles de Vinyols). Amb el nom i amb beta.

● Quota de material 65€. Es farà per ingrés bancari, i caldrà portar el resguard a la
tutora. L’ingrés haurà de portar el nom de l’alumne i el curs que començarà. (Hi ha
el descompte de 25€ del curs passat, els alumnes nous han d’ingressar 90€)

Número de compte: ES10 0182 2870 20 0200021716

LLIBRES de P-5

● Niu de traços 3 P5. Editorial Santillana. ISBN: 978-84-6808-728-3

● Nyam-nyam  9. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-0047-9
● Nyam-nyam 10. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-0048-6
● Nyam-nyam 11. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-0049-3
● Nyam-nyam 12. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-0050-2

● Mate Cracks 5 anys. Viatge al món dels nombres. Editorial Combel.
ISBN: 978-84-9101-091-3

● Mate Cracks 5 anys. Per ser  uns bons matemàtics. Editorial Combel.
ISBN: 978-84-9825-973-5



curs 2021-2022

MATERIAL d’AULA PRIMÀRIA
● Motxilla sense rodes per portar: aigua, agenda, esmorzar i carpeta mida foli.

● Bossa amb cordills. Es quedarà a l’escola pel material individual. Amb el nom.

● Ampolleta d’aigua o cantimplora que tanqui bé. Amb el nom.

● Qualsevol bata o jersei vell per fer plàstica. Amb el nom i amb beta.
● Xandall de l’escola (Botiga Milratlles de Vinyols). Amb el nom i amb beta.
● Estoig amb 3 compartiments que s’omplirà amb el material comprat per l’escola.

● Quota de material 90€. Es farà per ingrés bancari, i caldrà portar el resguard al
tutor/a. L’ingrés haurà de portar el nom de l’alumne i el curs que començarà.

Número de compte: ES10 0182 2870 20 0200021716

LLIBRES de 1r
● Matemàtiques 1. Llibre de l’alumne. Programa Connexions. Editorial Barcanova.
ISBN: 978-84-489-4438-4

● Amazing Rooftops 1CB PK. Editorial Oxford University Press. ISBN: 978-01-941-6715-4

● Paraules, lletres i sons (Zoom) Llengua 1. Editorial Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-5507-1

● Punt i seguit 4. Ús lingüístic CI. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-7792-1



curs 2021-2022

MATERIAL d’AULA PRIMÀRIA
● Motxilla sense rodes per portar: aigua, agenda, esmorzar i carpeta mida foli.

● Bossa amb cordills. Es quedarà a l’escola pel material individual. Amb el nom.

● Ampolleta d’aigua o cantimplora que tanqui bé. Amb el nom.

● Qualsevol bata o jersei vell per fer plàstica. Amb el nom i amb beta.
● Xandall de l’escola (Botiga Milratlles de Vinyols). Amb el nom i amb beta.
● Estoig amb 3 compartiments que s’omplirà amb el material comprat per l’escola.

● Quota de material 90€. Es farà per ingrés bancari, i caldrà portar el resguard al
tutor/a. L’ingrés haurà de portar el nom de l’alumne i el curs que començarà.

Número de compte: ES10 0182 2870 20 0200021716

LLIBRES de 2n
● Matemàtiques 2. Llibre de l’alumne. Programa Connexions. Editorial Barcanova.
ISBN: 978-84-489-4445-2

● Amazing Rooftops 2 CB PK. Editorial Oxford University Press. ISBN: 978-01-941-6741-3

● Punto y seguido 12. Uso lingüístico 2o ciclo. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-7941-3



curs 2021-2022

MATERIAL d’AULA PRIMÀRIA
● Motxilla sense rodes per portar: aigua, agenda, esmorzar i carpeta mida foli.

● Bossa amb cordills. Es quedarà a l’escola pel material individual. Amb el nom.

● Ampolleta d’aigua o cantimplora que tanqui bé. Amb el nom.

● Qualsevol bata o jersei vell per fer plàstica. Amb el nom i amb beta.
● Xandall de l’escola (Botiga Milratlles de Vinyols). Amb el nom i amb beta.
● Estoig amb 3 compartiments que s’omplirà amb el material comprat per l’escola.

● Quota de material 90€. Es farà per ingrés bancari, i caldrà portar el resguard al
tutor/a. L’ingrés haurà de portar el nom de l’alumne i el curs que començarà.

Número de compte: ES10 0182 2870 20 0200021716

LLIBRES de 3r
● Matemàtiques 3. Dossier d’aprenentatge. Programa connexions. Ed. Barcanova
ISBN: 978-84-489-4453-7

● Amazing Rooftops 3 AB PK. Editorial Oxford University Press. ISBN: 978-01-941-6763-5

● Punto y seguido 3. Uso literario 2o ciclo. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-8023-5

● Punto y seguido 4. Uso lingüístico 2o ciclo. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-8024-2

● Timbal. Tipus Imaginarium o marca DB 12”x 4” amb baquetes. Al setembre farem
comanda conjunta des de l’escola per a qui interessi. Es farà timbal a 3r i 4t.



curs 2021-2022

MATERIAL d’AULA PRIMÀRIA
● Motxilla sense rodes per portar: aigua, agenda, esmorzar i carpeta mida foli.

● Bossa amb cordills. Es quedarà a l’escola pel material individual. Amb el nom.

● Ampolleta d’aigua o cantimplora que tanqui bé. Amb el nom.

● Qualsevol bata o jersei vell per fer plàstica. Amb el nom i amb beta.
● Xandall de l’escola (Botiga Milratlles de Vinyols). Amb el nom i amb beta.
● Estoig amb 3 compartiments que s’omplirà amb el material comprat per l’escola.

● Quota de material 90€. Es farà per ingrés bancari, i caldrà portar el resguard al
tutor/a. L’ingrés haurà de portar el nom de l’alumne i el curs que començarà.

Número de compte: ES10 0182 2870 20 0200021716

LLIBRES de 4t
● Matemàtiques 4. Dossier d’aprenentatge. Programa connexions. Ed. Barcanova
ISBN: 978-84-489-4743-9

● Amazing Rooftops 4 AB PK. Editorial Oxford University Press. ISBN: 978-01-941-6791-8

● Punto y seguido 11. Uso literario 2o ciclo. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-8031-0

● Punto y seguido 12. Uso lingüístico 2o ciclo. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-8032-7

● Timbal. Tipus Imaginarium o marca DB 12”x 4” amb baquetes. Al setembre farem
comanda conjunta des de l’escola per a qui interessi. Es farà timbal a 3r i 4t.
** només alumnes nous, la resta el tenen del curs passat
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MATERIAL d’AULA PRIMÀRIA
● Motxilla sense rodes per portar: aigua, agenda, esmorzar i carpeta mida foli.

● Bossa amb cordills. Es quedarà a l’escola pel material individual. Amb el nom.

● Ampolleta d’aigua o cantimplora que tanqui bé. Amb el nom.

● Qualsevol bata o jersei vell per fer plàstica. Amb el nom i amb beta.
● Xandall de l’escola (Botiga Milratlles de Vinyols). Amb el nom i amb beta.
● Estoig amb 3 compartiments que s’omplirà amb el material comprat per l’escola.

● Quota de material 90€. Es farà per ingrés bancari, i caldrà portar el resguard al
tutor/a. L’ingrés haurà de portar el nom de l’alumne i el curs que començarà.

Número de compte: ES10 0182 2870 20 0200021716

LLIBRES de 5è
● Matemàtiques 5. Dossier d’aprenentatge. Programa connexions. Ed. Barcanova
ISBN: 978-84-489-4459-9

● Amazing Rooftops 5 AB PK. Editorial Oxford University Press. ISBN: 978-01-941-6815-1

● Punto y seguido 2. Uso científico 3r ciclo. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-3595-2
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MATERIAL d’AULA PRIMÀRIA
● Motxilla sense rodes per portar: aigua, agenda, esmorzar i carpeta mida foli.

● Bossa amb cordills. Es quedarà a l’escola pel material individual. Amb el nom.

● Ampolleta d’aigua o cantimplora que tanqui bé. Amb el nom.

● Qualsevol bata o jersei vell per fer plàstica. Amb el nom i amb beta.
● Xandall de l’escola (Botiga Milratlles de Vinyols). Amb el nom i amb beta.
● Estoig amb 3 compartiments que s’omplirà amb el material comprat per l’escola.

● Quota de material 90€. Es farà per ingrés bancari, i caldrà portar el resguard al
tutor/a. L’ingrés haurà de portar el nom de l’alumne i el curs que començarà.

Número de compte: ES10 0182 2870 20 0200021716

LLIBRES de 6è
● Matemàtiques 6. Dossier d’aprenentatge. Programa connexions. Ed. Barcanova
ISBN: 978-84-489-4750-7

● Punto y seguido 10. Uso científico 3r ciclo. Editorial Teide. ISBN: 978-84-307-3613-3

● Amazing Rooftops 5 AB PK. Editorial Oxford University Press. ISBN: 978-01-941-6815-1
** només alumnes nous, la resta el tenen del curs passat


