LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR CURS 2020-2021

EDUCACIÓ INFANTIL Curs: 3 anys
LLISTAT DE LLIBRES
Àrea

Llibre

Editorial

ISBN

M’agrada

M’AGRADA tocar i comptar

Santillana

978-84-9130-362-6

3 anys

M’AGRADA escoltar i explicar

Santillana

978-84-9130-433-3

Llengua Anglesa

AMANDA and friends 1 Student’s Book

Richmond

978-84-668-2925-0

Religió 3 anys

RELIGIÓ CATÒLICA Projecte Betlem 3

Santillana

978-84-7911-533-3

EDUCACIÓ INFANTIL Curs: 3 anys
LLISTAT DE MATERIAL
Aquest curs i donada la situació tan delicada que vivim hem de ser curosos amb les mesures de
seguretat. És per aquest motiu que us demanem que els alumnes portin tot el material que detallarem a
continuació dins d’un “tupperware” de plàstic gran ben marcat amb el seu nom:


1 llapis Standtler noris club jumbo HB



1 retolador Bic/Velleda punta color blau



1 retolador Bic/Velleda punta color vermell



1 barra de pega Pritt gran



1 caixa de ceres Plastidecor Peques de forma triangular (12 unitats) dins d’una bossa tanca zip
amb nom



1 caixa de plastidecors (12 unitats) dins d’una bossa tanca zip amb nom



1 bossa amb zip amb nom amb:
1 caixa de retoladors Standtler noris club gruixuts (12 colors)
1 caixa de retoladors Standtler prims (12 colors) dins d’una bossa tanca zip amb nom.

També necessitaran:


1 paquets petit de plastilina JOVI de cada color: blau clar, rosa, lila, verd clar, vermell, groc



Una capsa de mocadors de paper.



1 paquet de tovalloletes humides.

L’escola facilitarà:





Agenda escolar
Fulls blancs Din-A 3 o Din-A 4
Llibre de lectura (projecte Biblioteca d’Aula)
Material específic per a l’expressió artística.

* Cal posar el nom de l’alumne/a a totes les carpetes, llibres i quaderns.
RV 01

23/06/17

LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR CURS 2020-2021

EDUCACIÓ INFANTIL Curs: 4 anys

LLISTAT DE LLIBRES
Àrea

Llibre

Editorial

ISBN

JUMP MATH, pràctica i avaluació Inf. 1

Jumpmath

Aquest material el
facilitarà l’escola.

M’AGRADA escoltar i explicar

Santillana

978-84-9130-434-0

Llengua Anglesa

AMANDA and friends 2 Student's Book

Richmond

978-84-668-2927-4

Religió 4 anys

RELIGIÓ CATÒLICA Projecte Betlem 4

Santillana

978-84-7911-534-0

M’agrada
4 anys

EDUCACIÓ INFANTIL Curs: 4 anys
LLISTAT DE MATERIAL
Aquest curs i donada la situació tan delicada que vivim hem de ser curosos amb les mesures de
seguretat. És per aquest motiu que us demanem que els alumnes portin tot el material que detallarem a
continuació dins d’un “tupperware” de plàstic gran ben marcat amb el seu nom.


3 llapis Standtler triangular 2 hb. (no JUMBO HB)



1 goma d’esborrar MILAN quadrada.



1 maquineta.



1 barra de pega Pritt gran



1 bossa tanca zip amb nom amb:
1 caixa de plastidecors (12 unitats)
1 caixa de colors de fusta (12 unitats).



1 caixa de ceres PLASTIDECOR Peques (12 unitats)



1 caixa de retoladors Standtler noris club gruixuts (12 colors) dins d’una bossa tanca zip amb nom.

També necessitaran:


1 barra plastilina gran Jovi.



1 paquet de tovalloletes humides



1 capsa de mocadors de paper.

L’escola facilitarà:
 Agenda escolar
 Fulls blancs Din-A 4
 Llibre de lectura (projecte Biblioteca d’Aula)
 Material específic per a l’expressió artística.
 Material sobrant del curs passat: plastilines de colors, plastidecors i retoladors prims.
* Cal posar el nom de l’alumne/a a totes les carpetes, llibres i quaderns.
**Hem demanat el mínim material possible ja que disposem del material sobrant del darrer curs. En
cas que,un cop començat el curs, necessitem algun material us el demanarem.
RV 01

23/06/17

LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR CURS 2020-2021

EDUCACIÓ INFANTIL Curs: 5 anys

LLISTAT DE LLIBRES
Àrea

Llibre

Editorial

ISBN

M’agrada

JUMP MATH, pràctica i avaluació Inf. 1

Jumpmath

Aquest material el
facilitarà l’escola.

M’AGRADA Escoltar i explicar

Santillana

978-84-9130-425-8

Llengua Anglesa

AMANDA and friends 3 Student's book

Richmond

978-84-668-2970-0

Religió 5 anys

RELIGIÓ CATÒLICA Projecte Betlem 5

Santillana

978-84-7911-610-2

5 anys

EDUCACIÓ INFANTIL Curs: 5 anys

LLISTAT DE MATERIAL
Aquest curs i donada la situació tan delicada que vivim hem de ser curosos amb les mesures
de seguretat. És per aquest motiu que us demanem que els alumnes portin tot el material que
detallarem a continuació dins d’un “tupperware” de plàstic gran ben marcat amb el seu nom:


1 barra de pega Pritt gran



1 bossa tanca zip amb amb nom amb 1 caixa de plastidecors (12 unitats



1 bossa tanca zip amb amb nom:
3 llapis Standtler triangular 2 hb. (no JUMBO HB)
1 retolador Bic/Velleda punta color blau
1 retolador Bic/Velleda punta color vermell.

També necessitaran:
 1 barra plastilina gran Jovi
 1 capsa de mocadors de paper.
 1 paquet de tovalloletes humides.
L’escola facilitarà:





Agenda escolar
Fulls blancs Din-A 4
Llibre de lectura (projecte Biblioteca d’Aula)
Material específic per a l’expressió artística.

* Cal posar el nom de l’alumne/a a totes les carpetes, llibres i quaderns.
**Hem demanat el mínim material possible ja que disposem del material sobrant del darrer curs. En
cas que,un cop començat el curs, necessitem algun material us el demanarem.
RV 01

23/06/17

