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LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL DE 2n CICLE INICIAL. CURS 2020/2021 
 
  Llibres (Ampa si voleu): 
 

MATEMÀTIQUES INNOVAMAT 2n  
ANGLÈS New Tiger 2 (MacMillan) Pupil's Pack ISBN 978-1-380-01118-3 
Coneixement del MEDI NATURAL 2 Ed. Santillana ISBN 978-84-9047-147-0 
Coneixement del MEDI SOCIAL I CULTURAL 2 Ed. Santillana ISBN 978-84-9047-149-4 
Si es fa religió: RELIGIÓ CATÒLICA 2, Ed. Edebé ISBN 978-84-683-1714-4 
Si es fa valors: VALORS 2 Projecte Tram 2.0 Ed. Text ISBN 978-84-412-2378-3  
Quaderns lectojocs nº 4,5,6 ed. Salvatella 
Quaderns matejocs nº 4,5,6 ed. Salvatella 
Quaderns Comprensió lectora Pràctiques de lectura nº 1A, 1B, 2A, 2B Ed. Nadal Edarca 
Quadern Cal·ligrafia nº 4 Ed. Santillana ISBN 978-84-680-1362-6 
 

 
 
Material per comprar (Ampa): 

 

6 llapis Faber-Castell Grip 2001 HB 
6 gomes Pelikan AL 20 
1 capsa de colors Plastidecor de 24 unitats  
1 paquet de 500 fulls mida DIN-A4 
2 fàsteners 
1 agenda escolar (demanar a l'AMPA) 
 

Material que tenen del curs passat: 
 

1 maquineta amb dipòsit  
1 regle de 16 cm numerat  
1 sobre de plàstic amb botó mida A4 (pot ser el del curs passat si està en bon estat) 
1 dossier de 20 fundes (per a música, ja el tenen del curs passat) 
1 capsa de retoladors de 18 unitats Bic Kids (si són els del curs passat, revisar que funcionin) 

 
 

Material complementari: 
 

1 estoig amb dos o tres compartiments grans (pot ser el mateix del curs passat) 
1 motxilla gran, per poder-hi encabir algun llibre gran i la carpeta (pot ser la mateixa del curs                  
passat) 
2 paquets de mocadors 
2 paquets tovalloletes 
1 baieta de microfibra multiusos petita (pot ser la mateixa del curs passat) 
1 ampolla/cantimplora per a l’aigua  
1 roll de paper de cuina  
1 ampolla de gel hidroalcohòlic (500 ml) 
3€ per fotocòpies 
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* Aquest material s’haurà de dur el dia 3 de setembre de 9:30 a 10:30 h. 
* S'ha de posar el nom a tot el material; també a gomes, colors, retoladors, 
llapis (dalt de tot), als fasteners no cal.  
* Posar el nom a la tapa dels llibres. No cal folrar-los. 
* Tot el material que no serà de la marca i mida demanades, s’haurà de canviar. 
* Durant el curs s’haurà d’anar reposant el material gastat o deteriorat (el mateix de la llista). 
*Inici de curs: 14 de setembre 

 


