LLIBRES DE TEXT I MATERIAL 1r PRIMARIA – CURS 2019-20

LLIBRES:
ISBN
9780194562348
9788430740024
9788430740048

EDITORIAL
OXFORD
TEIDE
TEIDE

DESCRIPCIÓ
ALL ABOUT US 1 CLASS BOOK PACK
BAOBAB SET I MIG Nº 2
BAOBAB SET I MIG Nº 4

IDIOMA
ANGLÈS
CATALÀ
CATALÀ

MATERIAL:
-

Arxivador dues anelles grans mida foli (llom 4cm)
Llibreta fulls blans amb espiral mida foli
Caixa 12 retoladors prims CARIOCA
2 retoladors punta fina negre (amb bola)
2 barres pega en stick INSTANT
4 retoladors pissarra blanca VELLEDA
Caixa 12 retoladors gruixuts STAEDLER WATERCOLOR 340
1 caixa aquarel·les 12 colors
Caixa de PLASTIDECOR 12 colors
1 carpeta mida foli amb bossa i gomes
Pissarra blanca (VELLEDA) mida foli
1 capsa mocadors de paper
1 got de plàstic dur
Bata per activitats que ho precisin
1 recanvi de roba dins d’una bossa
Tovalló dins d’una bossa de roba

*A més, tots els alumnes nous d’aquest curs hauran de portar:
-

1 carpeta mida DIN A-3
1 carpeta mida foli amb bossa i gomes

*Aquest material no entra dins del lot que es ven a l’escola, ja que és material que els alumnes ja tenen
de P5.

Durant els primers dies de curs es lliurarà a tots els nens i nenes de l’escola l’agenda escolar. Recordeu
que és una eina pedagògica de comunicació molt important família/escola.

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL 2n PRIMARIA – CURS 2019-20

LLIBRES:
ISBN
9780194562362
9788430740215
9788430740246
9788430705146

EDITORIAL
OXFORD
TEIDE
TEIDE
TEIDE

DESCRIPCIÓ
ALL ABOUT US 2 CLASS BOOK PACK
BAOBAB SET I MIG Nº 7
BAOBAB SET I MIG Nº 10
ARA JA PUC (problemes) Nº2

IDIOMA
ANGLÈS
CATALÀ
CATALÀ
CATALÀ

MATERIAL:
-

2 retoladors punta fina negre (amb bola)
2 barres de pega en stick INSTANT
Caixa 12 retoladors prims CARIOCA
Caixa 12 retoladors gruixuts STAEDLER WATERCOLOR 340
4 retoladors pissarra blanca VELLEDA
Caixa de PLASTIDECOR 12 colors

- Tots els alumnes hauran de portar un estoig tipus bossa amb: llapis nº 2, goma, maquineta i tisora de
punta rodona i un regle de 20 cm.
- Una capsa de mocadors de paper.
- Un got de plàstic dur.
- Bata per les activitats que ho requereixin.
- Tovalló dins d’una bossa de roba.

*A més, tots els alumnes nous d’aquest curs hauran de portar:
-

1 arxivador mida foli de dues anelles (llom 4 cm)
2 carpeta mida foli amb bossa i gomes
1 carpeta DIN A-3

*Aquest material no entra dins del lot que es ven a l’escola, ja que és material que els alumnes ja tenen
de 1r.

Durant els primers dies de curs es lliurarà a tots els nens i nenes de l’escola l’agenda escolar. Recordeu
que és una eina pedagògica de comunicació molt important família/escola.

