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MATERIAL I  LLIBRES  PER AL CURS 2020-21 

2n PRIMÀRIA 
Benvolgudes famílies: 
Tot i la situació que estem vivint, el curs 20-21 seguirem amb les metodologies 
competencials ja iniciades. L’aportació serà de 20€ per tot el curs. Penseu que s’ha 
descomptat la quantitat proporcional de material de 3r trimestre del curs passat. El compte 
del BBVA per pagar el material de l’alumnat és (recordeu posar el nom i el curs de 
l’alumne/a) i portar el justificant al tutor/a.  
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MATERIAL 

Reviseu el material que tingueu del curs anterior a bans de comprar-ne de nou. 
●   1 arxivador de 6cm de gruix aprox. SENSE PALANCA  de DOS FORATS.  
(serveix el de primer que està al centre) 
●   1 carpeta de plàstic o cartró sense separadors. 
●  Una motxilla gran on hi càpigui  la carpeta. 
●  Un estoig amb: un llapis, una goma, una maquineta de dipòsit, un regle de 15cm, un boli 

borrable de color blau. TOT MARCAT AMB EL NOM. 
●  Colors de fusta, plastidecors i retoladors. TOT MARCAT AMB EL NOM. 
●  1 pegament de barra 
●  Tisores de punta rodona. 
●  Per Eduació física (amb el nom posat) : Unes sabatilles esportives d’ús exclusiu per al 

pavelló en una bossa d’esport i un necesser petit amb una tovallola de mà. Recomanem 
que l’equipació esportiva sigui la de l’escola. 

●   2 capses de mocadors de paper. 
●   Una tovallola amb veta i el nom posat per la higiene diària. 
●  Una bata o samarreta vella amb veta  i nom posat per a pintar. 
●  Un USB de 16GB  amb corda per penjar al coll i amb el nom posat.(Serveix el de primer 

que està al centre) 

LLIBRES 

●   Llibres de lectura  que treballarem a classe durant el curs: (eviteu llegir-los abans) 
- Anna Esteve. “Tots tenim por, tots som valents” Ed Baula ISBN 978-84-479-3538-3 
- Begoña Or. “Rasi, ayudante del ratoncito Pérez” Ed. SM colección Barco de Vapor ISBN 

9788467595857. (Serveix el de primer que està al centre) 
  
●     El PEI 600-6. ISBN 978-84-9804-151-4 
 
El primer dia hauran de portar també: una ampolla d’aigua, l’esmorzar i un tovalló dins 
d’una  bosseta de roba  per tal de que no s’embruti el que portin a la motxilla. TOT AMB 
EL NOM. 
Per qualsevol dubte o aclariment pregunteu als tutors o a secretaria, 
 

Marga Merlos Borrull 

Directora 
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