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LLIBRES DE TEXT 

� Matemàtiques. Quadern Treballem problemes 1. Ed. Baula..............ISBN 978-84-479-3431-7

� Matemàtiques. Quadern Desafiaments matemàtics 1. Ed. Baula......ISBN 978-84-479-3451-5

� Heroes 1 Activity book. Ed. MACMILLAN.........................................ISBN 978-0- 230-48904-2

� Heroes 1 Pupil's book.  Ed. MACMILLAN.........................................ISBN 978-0- 230-49298-1

TOTS ELS LLIBRES S’UTILITZARAN PER A 1r i 2n

MATERIAL DIDÀCTIC

� 1 llibreta de dues ratlles amples (3,5 mm), amb marge. (Mida de mig foli)

� 1 llibreta quadrícula de 5mm, amb marge. (Mida de mig foli)

� 1 portafolis senzill.

� 1 carpeta mida foli.

� 1 carpeta mida foli senzilla (per a música).

� Estoig amb llapis HB2 STAEDLER, goma, maquineta, colors de fusta i colors plastidecor.

� 1 carpeta amb 25 fundes.

� Necesser amb una tovallola petita i una botella de plàstic petita amb sabó.

� 45 euros pels conceptes d'agenda escolar, folis, impressions, material d’ús comú, material 

tallers matemàtics, material ambients artística i materials curriculars d’estructures 

lingüístiques comunes (català i castellà). Aquesta quantitat s'haurà d'abonar a “LA CAIXA” 

mitjançant el codi de barres del darrera, abans del dia 30 de JULIOL. Cal indicar el nom, 

cognoms i curs que farà l'alumne i guardar el resguard que es genera.

MATERIAL D’ÚS D’AULA

� 2 capses de mocadors i 1 paquet de tovalloletes humides.

RECOMANACIONS

� Tot el material que portin a classe ha d’anar marcat amb el nom del vostre fill/a.

� La  motxilla no cal que sigui amb carret.

� El primer dia de classe, els xiquets/es portaran el material didàctic, el segon dia portaran els

llibres de text i el tercer dia portaran el material d’ús d’aula.

� Es prega que respecteu les recomanacions i seguiu l’horari  establert per portar el material.

Moltes gràcies.
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CODI DE BARRES

Cal ingressar 45 euros.

Data límit: 30 de juliol.

A l’hora de fer l’ingrés, cal indicar el nom, cognoms i curs que farà l’alumne.

Al setembre, CAL RETORNAR a l’escola el justificant del pagament amb el nom, cognoms i curs

de l’alumne.

REUNIÓ INFORMATIVA A LES FAMÍLIES
Dilluns 9 de setembre

9:30h

Aules de 1r

Només famílies (per al bon funcionament de la reunió)


