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JA   EL  
TINC  

TÍTOL  ISBN  EDITORIAL  

 Daina   sumar   1  978-84-7210-801-1  Salvatella  

 Daina   restar   1  978-84-7210-806-6  Salvatella  

 Lletra   lligada   1  978-84-8412-428-3  Salvatella  

 Lletra   lligada   2  978-84-8412-429-0  Salvatella  

 Lector   1  978-84-865-458-33  Nadal  

 Lector   2  978-84-788-700-28  Nadal  

 Religió   Catòlica   1   (només  
alumnes   que   fan   Religió)  

978-84-683-005-11  Edebé  

 1   Estoig   amb:   2   llapis   d'escriure   (preferiblement   staedler   noris   HB   12.   Un   per  
fer-lo   servir   i   l'altre   per   quan   s'acabi   el   primer),   12   llapis   de   colors,   12   retoladors,  
goma   d'esborrar   i   maquineta.    Sense   bolígrafs.   Els   llapis   i   retoladors   han   de  
tenir   una   etiqueta   amb   el   nom.  

 1   arxivador   plantat   (vertical)   de    2   anelles   grosses,   resistent   i   SENSE   PALANCA  
(marca   Unipapel).  

 1   llibreta   gran,   grapada   o   cosida   (sense   espiral)   i   amb   fulls   blancs   (mida   A4).  

 1   llibreta   petita,   grapada   o   cosida   (sense   espiral)   i   amb   fulls   blancs   (mida   A5).  

 1   carpeta   senzilla   sense   separadors   per   les   feines   que   s'han   d'emportar   (pot   ser  
del   curs   passat).  

 1   drap   de   cuina   per   plàstica.  

 1   bata   de   pintura   per   plàstica   amb   nom   i   beta   (no   cal   que   sigui   de   plàstic).  

 2   capses   de   mocadors   de   paper   de   100   unitats   (no   paquets   individuals).  

MESURES   COVID-19  
 1   ampolla   o   cantimplora   petita   d'aigua   marcada   amb   el   nom.  
 1   dispensador   d’hidrogel   o   sabó.  
 Pala   i   galleda   per   jugar   al   sorral   els   dies   que   es   marquin.  
Aquest   és   el   material   necessari   per   treballar   a   l'escola.   Cada   família   és   responsable   de  
reposar   el   material   quan   calgui.  

El   material   no   cal   que   sigui   nou   si   del   curs   passat   està   ben   conservat.  

Tots   els   materials    que   es   portin   de   casa,   inclosos   els   llibres,   han   de   venir   marcats  
amb   el   nom   de   l'alumne/a   el   primer   dia   del   curs   escolar.  
Podeu   trobar   aquest   material   a   les   llibreries   de   Moià.  

 
US  RECORDEM  QUE  EL  PROPER  CURS  ESCOLAR  COMENÇARÀ  EL DILLUNS  14  DE             
SETEMBRE  DE  2020 I  QUE  L’HORARI  LECTIU  SERÀ: al  matí  de  9  a  12:30h  i  a  la  tarda                   
de   15   a   16:30h .  

BON   ESTIU!!!  


