CURS 2019 - 2020
E. INFANTIL: P3
Benvolgudes famílies,
Per tal que pugueu començar a preparar amb tranquil·litat el material per al curs
vinent, us fem arribar el llistat del que necessitaran els vostres fills i filles.

El primer dia de classe, els nens i nenes d’ aquest nivell hauran de portar:

BATES I PITETS
És recomanable disposar d’una bata, doncs la portaràs
per fer plàstica. Les bates han de ser cordades al davant,
amb goma als
punys i una veta llarga (uns 25 cm.) per
penjar-les. També han de portar el teu nom al davant.
Si et quedes a dinar a l’escola, caldrà que portis un pitet
que ha de tenir una goma elàstica en lloc de vetes, per tal
que te’l puguis posar sense ajut. Cada dia te l’enduràs a
casa per rentar i dur-lo l’endemà net.
RECANVIS I MUDES
Cal portar una bossa de roba amb la muda de recanvi
(inclòs calçat)
Poseu el nom clar i gran a fora de la bossa i totes les
peces de roba han d’estar marcades amb el nom.

JAQUETES I CARTERES
Cal posar el nom a totes les jaquetes que portis a l’escola.
La cartera ha de ser gran i amb cremallera per tal que tu
la puguis obrir fàcilment. I, evidentment, no ha de tenir
rodes.
No caldrà que portis gaire pes!
GOT
Cal que portis un got de plàstic amb el nom. Millor si el
plàstic no és rígid per a que no es trenqui si cau.

LLENÇOL I BOSSA PER GUARDAR EL LLENÇOL
Si et quedes a dinar a l’escola, et proporcionarem un
llençol per poder fer la migdiada.
També cal portar una bossa de roba (com les de la muda
de recanvi, amb el nom ben visible) per guardar el llençol.
UNA CAPSA DE MOCADORS DE PAPER

UN PAQUET GRAN DE TOVALLOLETES HUMIDES

LLENÇOL I BOSSA PER GUARDAR EL LLENÇOL
Si et quedes a dinar a l’escola, et proporcionarem un
llençol per poder fer la migdiada.
També cal portar una bossa de roba (com les de la muda
de recanvi, amb el nom ben visible) per guardar el llençol.
PER A L’ESMORZAR
Cal portar una bosseta de roba i un tovalló de roba. Tot
marcat amb el nom.

A l’escola et proporcionarem una agenda.

CURS 2019 - 2020

E. INFANTIL: P4
Benvolgudes famílies,
Per tal que pugueu començar a preparar amb tranquil·litat el material per al curs
vinent, us fem arribar el llistat del que necessitaran els vostres fills i filles.

El primer dia de classe, els nens i nenes d’ aquest nivell hauran de portar:
UNA BATA: La bata, preferiblement que es cordi per
davant, amb botons grossos i gomes als punys, amb el
nom posat. La portaran a plàstica.
UN GOT DE PLÀSTIC: Ha de portar el nom posat.

UNA CAPSA DE MOCADORS DE PAPER

UN PAQUET GRAN DE TOVALLOLETES HUMIDES

UNA BOSSETA DE ROBA I UN TOVALLÓ DE ROBA
PER A L’ ESMORZAR. TOT MARCAT AMB EL NOM.

A l’escola et proporcionarem una agenda.

CURS 2019 - 2020
E. INFANTIL: P5
Benvolgudes famílies,
Per tal que pugueu començar a preparar amb tranquil·litat el material per al curs
vinent, us fem arribar el llistat del que necessitaran els vostres fills i filles.

RECURSOS I MATERIALS SOCIALITZATS (romanen a l’ escola i es paguen amb
la quota que les famílies abonen a partir de P3):


Llibres de lectura per a la carpeta dels llibres que van i vénen

ALTRES MATERIALS:
UNA BATA: La bata, preferiblement que es cordi per
davant, amb botons grossos i gomes als punys, amb el
nom posat. La posaran a plàstica.
UN GOT DE PLÀSTIC: Ha de portar el nom posat.

UNA CAPSA DE MOCADORS DE PAPER

UN PAQUET GRAN DE TOVALLOLETES HUMIDES

UNA BOSSETA DE ROBA I UN TOVALLÓ DE ROBA
PER A L’ ESMORZAR. TOT MARCAT AMB EL NOM.

A l’escola et proporcionarem una agenda.

CURS 2019 - 2020
ETAPA : PRIMÀRIA NIVELL: PRIMER
Benvolgudes famílies,
Per tal que pugueu començar a preparar amb tranquil·litat el material per al curs vinent, us fem
arribar el llistat de llibres i altres materials que necessitaran els vostres fills i filles.
Com podreu comprovar, en el cas dels llibres, tots els títols porten l’ ISBN - número identificatiu
- per evitar confusions.
IMPORTANT: No folreu els llibres o escriviu el nom del nen o de la nena fins que el
tutor/a hagi comprovat que són els adequats i que estiguin en bones condicions.

LLIBRES O QUADERNETS (que ha de comprar la família):
NIVELL

TÍTOL
Matemàtiques: Quadern 1 Set i mig
Lluís Segarra
Matemàtiques: Quadern 2 Set i mig
Lluís Segarra

1r

ISBN

EDITORIAL

LLENGUA

978-84-307-4001-7

Teide

Català

978-84-307-4002-4

Teide

Català

RECURSOS I MATERIALS SOCIALITZATS (romanen a l’ escola i es paguen amb
la quota que les famílies abonen a partir de P3):
Llicència digital de l’editorial Teide per a treballar la Llengua catalana, Llengua
castellana, Coneixement del Medi i Matemàtiques.
NIVELL

1r

TÍTOL DEL LLIBRE O QUADERN
MÚSICA. Projecte Construïm

Llibres de lectura per a la Carpeta Viatgera

ALTRES MATERIALS:
UNA BATA: La bata amb el nom posat i una veta llarga
per poder penjar-la.

UNA CAPSA DE MOCADORS DE PAPER
UN PAQUET DE TOVALLOLETES HUMIDES

A l’escola et proporcionarem una agenda.

ISBN
978-84-661-3436-1

EDITORIAL
Cruïlla

LLENGUA
Català

CURS 2019 - 2020
ETAPA : PRIMÀRIA NIVELL: SEGON
Benvolgudes famílies,
Per tal que pugueu començar a preparar amb tranquil·litat el material per al curs vinent, us fem
arribar el llistat de llibres i altres materials que necessitaran els vostres fills i filles.
Com podreu comprovar, en el cas dels llibres, tots els títols porten l’ ISBN - número identificatiu
- per evitar confusions.
IMPORTANT: No folreu els llibres o escriviu el nom del nen o de la nena fins que el
tutor/a hagi comprovat que són els adequats i que estiguin en bones condicions.

LLIBRES O QUADERNETS (que ha de comprar la família):
NIVELL

TÍTOL
Matemàtiques: Quadern 7 Set i mig
Lluís Segarra
Matemàtiques: Quadern 8 Set i mig
Lluís Segarra

2n

ISBN

EDITORIAL

LLENGUA

978-84-307-4021-5

Teide

Català

978-84-307-4022-2

Teide

Català

RECURSOS I MATERIALS SOCIALITZATS (romanen a l’ escola i es paguen amb
la quota que les famílies abonen a partir de P3):
Teide Projectes Kids 2n curs Inventem màquines, que ha de pagar la família i
proporciona l’escola (s’afegirà a la quota de recursos i materials socialitzats).
Llicència digital de l’editorial Teide per a treballar la Llengua catalana, Llengua
castellana, Coneixement del Medi i Matemàtiques.
NIVELL
2n

TÍTOL DEL LLIBRE O QUADERN
MÚSICA - 2

ALTRES MATERIALS:
UNA BATA: La bata amb el nom posat i una veta llarga
per poder penjar-la.

UNA CAPSA DE MOCADORS DE PAPER
UN PAQUET DE TOVALLOLETES HUMIDES

A l’escola et proporcionarem una agenda.

ISBN
978-84-661-3779-9

EDITORIAL
Cruïlla

LLENGUA
Català

CURS 2019 - 2020
ETAPA : PRIMÀRIA NIVELL: TERCER
Benvolgudes famílies,
Per tal que pugueu començar a preparar amb tranquil·litat el material per al curs vinent, us fem
arribar el llistat de llibres i altres materials que necessitaran els vostres fills i filles.
Com podreu comprovar, en el cas dels llibres, tots els títols porten l’ ISBN - número identificatiu
- per evitar confusions.
IMPORTANT: No folreu els llibres o escriviu el nom del nen o de la nena fins que el
tutor/a hagi comprovat que són els adequats i que estiguin en bones condicions.
LLIBRES O QUADERNETS (que ha de comprar la família):
NIVELL

TÍTOL
MATEMÀTIQUES 3 Projecte Duna, Quadern per
practicar
ANGLÈS . Essential activity book 3

3r

ISBN

EDITORIAL

LLENGUA

978-84-307-1746-0

Teide

Català

978-0-19-452990-7

Oxford Rooftops

Anglès

RECURSOS I MATERIALS SOCIALITZATS (romanen a l’ escola i es paguen amb
la quota que les famílies abonen a partir de P3):
Llicència digital de l’editorial Teide per a treballar la Llengua catalana, Llengua
castellana, Coneixement del Medi i Matemàtiques.
NIVELL

TÍTOL DEL LLIBRE O QUADERN

EDITORIAL

LLENGUA

978-84-661-1876-7

Cruïlla

Català

CONEIXEMENT DEL MEDI 3r: Construïm

978-84-661-3578-8

Cruïlla

Català

MATEMÀTIQUES 3 Projecte Duna (Llibre de
text)

978-84-307-1744-6

Teide

Català

ANGLÈS – Rooftops 3

978-0-19-450335-8

Oxford

Anglès

MÚSICA - 3

978-84 661-3461-3

Cruïlla

Català

Diccionari de Llengua Catalana DÍDAC

84-412-1740-9

Text

Català

LLENGUA CATALANA 3r: Projecte 3punt16.
LLEGIR

ISBN

3r
(class book)

ALTRES MATERIALS:

UN ESTOIG PETIT BUIT

A l’escola et proporcionarem una agenda.

CURS 2019 - 2020

ETAPA : PRIMÀRIA NIVELL: QUART
Benvolgudes famílies,
Per tal que pugueu començar a preparar amb tranquil·litat el material per al curs vinent, us fem arribar el
llistat de llibres i altres materials que necessitaran els vostres fills i filles

Com podreu comprovar, en el cas dels llibres, tots els títols porten l’ ISBN - número identificatiu evitar confusions.

per

IMPORTANT: No folreu els llibres o escriviu el nom del nen o de la nena fins que el tutor/a hagi
comprovat que són els adequats i que estiguin en bones condicions.

LLIBRES O QUADERNETS (que ha de comprar la família):
NIVELL

4t

TÍTOL

ISBN

EDITORIAL

LLENGUA

MATEMÀTIQUES 4 Projecte Duna, Quadern per
practicar

978-84-307-1930-3

Teide

Català

ANGLÈS . ACTIVITY BOOK 4.

978-0-19-450352-5

Oxford Rooftops

Anglès

RECURSOS I MATERIALS SOCIALITZATS (romanen a l’ escola i es paguen amb la
quota que les famílies abonen a partir de P3):

Llicència digital de l’editorial Teide per a treballar la Llengua catalana, Llengua
castellana, Coneixement del medi i Matemàtiques.
Teide Projectes Teens 4t Conèixer Catalunya, que ha de pagar la família i
proporciona l’escola (s’afegirà a la quota de recursos i materials socialitzats).
NIVELL

4t

TÍTOL DEL LLIBRE O QUADERN

ISBN

EDITORIAL

LLENGUA

LLENGUA CATALANA 4t: Projecte 3punt16.
LLEGIR

978-84-661-1886-6

Cruïlla

Català

CONEIXEMENT DEL MEDI 4t: Construïm

978-84-661-3809-3

Cruïlla

Català

MATEMÀTIQUES 4 Projecte Duna (Llibre de
text)

978-84-307-1928-0

Teide

Català

ANGLÈS – Rooftops 4

978-0-19-450351-8

Oxford

Anglès

MÚSICA - 4

978-84-8415-806-6

Ab. Montserrat

Català

Diccionari de Llengua Catalana DÍDAC

84-412-1740-9

Text

Català

Diccionario de Lengua Española

978-84-9974-0348

Vox

Castellà

(class book)

ALTRES MATERIALS:
UN ESTOIG PETIT BUIT

A l’escola et proporcionarem una agenda.

CURS 2019 - 2020

ETAPA : PRIMÀRIA NIVELL: CINQUÈ
Benvolgudes famílies,
Per tal que pugueu començar a preparar amb tranquil·litat el material per al curs vinent, us fem
arribar el llistat de llibres i altres materials que necessitaran els vostres fills i filles.
Com podreu comprovar, en el cas dels llibres, tots els títols porten l’ ISBN - número identificatiu
- per evitar confusions.
IMPORTANT: No folreu els llibres o escriviu el nom del nen o de la nena fins que el
tutor/a hagi comprovat que són els adequats i que estiguin en bones condicions.

LLIBRES O QUADERNETS (que ha de comprar la família):
NIVELL

TÍTOL
MATEMÀTIQUES 5 Projecte Duna, Quadern per
practicar

5è

ISBN

EDITORIAL

LLENGUA

978-84-307-1749-1

Teide

Català

RECURSOS I MATERIALS SOCIALITZATS (romanen a l’ escola i es paguen amb
la quota que les famílies abonen a partir de P3):
Llicència digital de l’editorial Teide per a treballar la Llengua catalana, Llengua
castellana, Coneixement del Medi i Matemàtiques.
NIVELL

TÍTOL DEL LLIBRE O QUADERN

ISBN

EDITORIAL

LLENGUA

CONEIXEMENT DEL MEDI 5è: Construïm

978-84-661-3682-2

Cruïlla

Català

MATEMÀTIQUES 5è. Projecte Duna (Llibre de
text)

978-84-307-1747-7

Teide

Català

978-0-19-450367-9

Oxford

Anglès

978-84-412-1951-9

Diccionaris de l’
Enciclopèdia

Català

Diccionari d’ Anglès

978-01-944-19284

Oxford

Anglès-Català
Català-Anglès

Diccionario de Lengua Española

978-84-997-403-48

Vox

Castellà

ANGLÈS: Rooftops ( class book)
5è

Diccionari bàsic de la Llengua Catalana

ALTRES MATERIALS:
UN ESTOIG PETIT BUIT

A l’escola et proporcionarem una agenda.

CURS 2019 - 2020
ETAPA : PRIMÀRIA NIVELL: SISÈ
Benvolgudes famílies,
Per tal que pugueu començar a preparar amb tranquil·litat el material per al curs vinent, us fem
arribar el llistat de llibres i altres materials que necessitaran els vostres fills i filles. També el
trobareu penjat a la pàgina web de l’escola.
Com podreu comprovar, en el cas dels llibres, tots els títols porten l’ ISBN - número identificatiu
- per evitar confusions.
IMPORTANT: No folreu els llibres o escriviu el nom del nen o de la nena fins que el
tutor/a hagi comprovat que són els adequats i que estiguin en bones condicions.
LLIBRES O QUADERNETS (que ha de comprar la família):

NIVELL

TÍTOL
MATEMÀTIQUES 6 Projecte Duna, Quadern per
practicar

6è

ISBN
978-84-307-1933-4

EDITORIAL

LLENGUA

Teide

Català

RECURSOS I MATERIALS SOCIALITZATS (romanen a l’ escola i es paguen amb
la quota que les famílies abonen a partir de P3):
Llicència digital de l’editorial Teide per a treballar la Llengua catalana, Llengua
castellana, Coneixement del medi i Matemàtiques.
Teide Projectes Teens 6è La pubertat, un pas endavant! que ha de pagar la
família i proporciona l’escola (s’afegirà a la quota de recursos i materials
socialitzats).
NIVELL

6è

TÍTOL DEL LLIBRE O QUADERN

ISBN

EDITORIAL

LLENGUA

CONEIXEMENT DEL MEDI 6è: Construïm

978-84-661-3899-4

Cruïlla

Català

MATEMÀTIQUES 6è. Projecte Duna (Llibre de
text)

978-84-307-1931-0

Teide

Català

978-84-412-1951-9

Diccionaris de l’
Enciclopèdia

Català

Diccionario de Lengua Española

978-84-997-403-48

Vox

Castellà

Diccionari d’ Anglès

978-01-944-19284

Oxford

Anglès-Català
Català-Anglès

Diccionari bàsic de la Llengua Catalana

ALTRES MATERIALS:
UN ESTOIG PETIT BUIT

A l’escola et proporcionarem una agenda.

