C/ Peralada 55, 17600 Figueres (Girona)
T. 972 500 731 - F. 972 673 510
info@escolapiesfigueres.org
www.escolapiesfigueres.org
Centre Concertat per la Generalitat de Catalunya.

PER A L’ALUMNAT QUE CURSARÀ P3. CURS 2017-2018

Benvolgudes famílies,

Us adjuntem la llista dels llibres dels projectes i el material que el/la
vostre/a

fill/a

proporcionarem

necessitarà
des

de

per

a

l’Escola,

cursar
segons

P3.
es

La

resta

necessiti

i

del

material

d’acord

amb

el
la

programació.
Des de l’Escola, us recomanem que compreu els llibres i el material que
tot seguit us detallem a la llibreria l’AUCA. Per assegurar un millor servei us
aconsellem que els encarregueu.

Pel que fa als llibres, cal que compreu els següents:
● Treball per projectes. L'orquestra. Ed. Santillana. ISBN: 97884-9130-328-2
● Treball per projectes. La marieta. Ed. Santillana. ISBN: 97884-9047-448-8
● Treball per projectes. El circ. Ed. Santillana. ISBN: 978-849047-446-4
● Entusiasmat. P3. Ed. Tekman Books. Aquest llibre cal abonar-lo
a l’AUCA, però l’alumnat el trobarà a la classe el primer dia
d’escola.
● Ludilletres. P3. Ed. TekmanBooks. Aquest llibre cal abonar-lo a
l’AUCA, però l’alumnat el trobarà a la classe el primer dia d’escola.

Els primers dies de setembre concertarem una visita personalitzada amb
cadascú de vosaltres. Per aquesta entrevista caldrà que ens feu arribar els llibres
sense posar-hi el nom.

També cal que porteu el següent material marcat amb el nom:

● 1 muda completa dins la bossa de l’Escola que se us va donar el dia de la
reunió del mes de juny.
● 1 got de plàstic.
● 1 foto mida carnet.
● 2 paquets de tovalloletes.
● 1 capsa de mocadors de paper
El primer dia d'Escola, cal venir amb un motxilla petita sense rodes amb
l’esmorzar dins d’una carmanyola i la bata. Tot marcat amb el nom.

Per fer Play and Discover (psicomotricitat) i anar a les sortides que es facin
fora del centre, cal portar el xandall de l’Escola marcat amb el nom i unes
sabates esportives cordades amb veta adherent, per tal que siguin còmodes a
l’hora de posar i treure.

Cordialment,

L’Escola

Figueres, 16 de juny de 2017
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PER A L’ALUMNAT QUE CURSARÀ P4. CURS: 2017-2018

Benvolgudes famílies,

Us adjuntem la llista dels llibres dels projectes i el material que el/la
vostre/a

fill/a

proporcionarem

necessitarà
des

de

per

a

l’Escola,

cursar
segons

P4.
es

La

resta

necessiti

i

del

material

d’acord

amb

el
la

programació.
Des de l’Escola, us recomanem que compreu els llibres i el material
que tot seguit us detallem a la llibreria l’AUCA. Per assegurar un millor
servei us aconsellem que els encarregueu.

Pel que fa als llibres, cal que compreu els següents:
• Treball per projectes. La bruixa. Ed. Santillana.

ISBN: 978-84-7918-565-7
• Treball per projectes. Els bombers. Ed. Santillana.

ISBN: 978-84-7918-523-7
• Treball per projectes. El dofí. Ed. Santillana.

ISBN: 978-84-7918-524-4
• ANGLÈS: Daisy Robin and me! Green A. Ed. Oxford.

ISBN: 978-0-19-48-0643-5
• Entusiasmat. P4. Ed. Tekman Books. Aquest llibre cal abonar-

lo a l’AUCA, però l’alumnat el trobarà a la classe el primer dia
d’escola.

Pel que fa al material, cal que porteu:

•

1 motxilla petita sense rodes per posar-hi l’esmorzar dins d’una
carmanyola i la bata marcada amb el nom.

•

1 muda completa dins la bossa blava de roba de l’escola que ja teniu
del curs anterior.

•

1 got de plàstic marcat amb el nom.

•

2 paquets de tovalloletes

•

1 capsa de mocadors de paper

Per fer Play and Discover (psicomotricitat) i anar a les sortides que es facin
fora del centre, cal portar el xandall de l’Escola i unes sabates esportives
cordades amb veta adherent, per tal que siguin còmodes a l’hora de posar i
treure.

NOTA: Us demanem que no poseu el nom als llibres.

Cordialment,

L’Escola

Figueres, 16 de juny de 2017
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PER A L’ALUMNAT QUE CURSARÀ P5. CURS: 2017-2018

Benvolgudes famílies,

Us adjuntem la llista dels llibres dels projectes i el material que el/la
vostre/a fill/a necessitarà per a cursar P5. La resta del material el
proporcionarem des de l’Escola, segons es necessiti i d’acord amb la
programació.
Des de l’Escola, us recomanem que compreu els llibres i el
material que tot seguit us detallem a la llibreria l’AUCA. Per assegurar
un millor servei us aconsellem que els encarregueu.

Pel que fa als llibres, cal que compreu els següents:
•

Treball per projectes. La Prehistòria. Ed. Santillana.
ISBN: 978-84-9047-455-6

•

Treball per projectes. El tren. Ed. Santillana. ISBN: 97884-7918-571-8

•

Treball per projectes. El lleó i la lleona. Ed. Santillana.
ISBN: 978-84-7918-573-2

•

Llibre d’anglès DR&M B GREEN CB PK.
ISBN: 978-01-9480-653-4

•

Entusiasmat. P5. Ed. Tekman Books. Aquest llibre cal
abonar-lo a l’AUCA, però l’alumnat el trobarà a la classe el
primer dia d’escola.

Pel que fa al material, cal que porteu:
•

1 motxilla petita sense rodes per posar-hi l’esmorzar dins d’una

carmanyola i la bata neta marcada amb el nom.
•

1 got de plàstic

•

2 paquets de tovalloletes

•

1 capsa de mocadors de paper

Per fer Play and Discover (psicomotricitat) i anar a les sortides que es
facin fora del centre, cal portar el xandall de l’Escola i unes sabates
esportives cordades amb veta adherent, per tal que siguin còmodes a l’hora
de posar i treure.

NOTA: Us demanem que no poseu el nom als llibres.

Cordialment,

L’Escola

Figueres, 16 de juny de 2017
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PER A L’ALUMNAT QUE CURSARÀ PRIMER DE PRIMÀRIA. CURS: 2017-2018

Benvolgudes famílies,
Us adjuntem la llista dels llibres dels projectes i el material que el/la vostre/a
fill/a necessitarà per a cursar PRIMER DE PRIMÀRIA. La resta del material el
proporcionarem des de l’Escola, segons es necessiti i d’acord amb la programació.
Des de l’Escola, us recomanem que compreu els llibres i el material que
tot seguit us detallem a la llibreria l’AUCA. Per assegurar un millor servei us
aconsellem que els encarregueu.
Us preguem que tant el material com els llibres els portin visiblement
marcats, a la portada exterior, amb el nom i cognoms del nen/a.

Pel que fa als llibres, cal que compreu els següents:
ÀREA DE LLENGUA I LITERATURA:
Llengua catalana:
– Llengua catalana. Projecte SABER FER. Primària 1. Grup Promotor
Santillana.
ISBN: 978-84-904-7974-2
Llengua castellana:
– Nuevas voces. Proyecto SABER HACER. Primaria 1. Grup Promotor
Santillana.
ISBN: 978-84-680-1272-8
Llengua anglesa:
_ Incredible English Kit 1 Activity Book 3 Ed. Editorial Oxford
ISBN: 9780194443630

ÀREA DE MATEMÀTIQUES:
– Entusiasmat. 1r. Ed. Tekman Books. Aquest llibre cal abonar-lo a
l’AUCA, però l’alumnat el trobarà a la classe el primer dia d’escola.
CONEIXEMENT DEL MEDI:
– Coneixement del medi social. Projecte SABER FER. Primària 1. Grup
Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-9047-133-3
– Coneixement del medi natural. Projecte SABER FER. Primària 1.
Grup Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-9047-131-9
FORMACIÓ RELIGIOSA:
– Religió Catòlica. Sèrie Rabuní. Grup Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-9047-0541
EDUCACIÓ MUSICAL:
– Música. Projecte SABER FER. Primària 1. Grup Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-791-8727-9

Pel que fa al material, cal que porteu:
•

4 carpetes cartró marca Bogom format foli amb goma i bossa, de
colors: blau, verd i vermell.

•

1 estoig gros de bossa amb cremallera.

•

1 motxilla sense rodes

•

1 paquet de tovalloletes

•

1 capsa de mocadors de paper
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PER A L’ALUMNAT QUE CURSARÀ SEGON DE PRIMÀRIA. CURS: 2017-2018

Benvolgudes famílies,
Us adjuntem la llista dels llibres dels projectes i el material que el/la vostre/a
fill/a necessitarà per a cursar SEGON DE PRIMÀRIA. La resta del material el
proporcionarem des de l’Escola, segons es necessiti i d’acord amb la programació.
Des de l’Escola, us recomanem que compreu els llibres i el material que
tot seguit us detallem a la llibreria l’AUCA. Per assegurar un millor servei us
aconsellem que els encarregueu.
Us preguem que tant el material com els llibres els portin visiblement
marcats, a la portada exterior, amb el nom i cognoms del nen/a.

Pel que fa als llibres, cal que compreu els següents:
ÀREA DE LLENGUA I LITERATURA:
Llengua catalana:
– Comprensió lectora. Fitxes de treball. 2n Primària. Grup Promotor
Santillana.
ISBN: 978-84-7918-731-6
- Llengua Catalana. Quaderns 4, 5 i 6. Projecte SABER FER. 2n Primària.
Grup Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-9047-138-8
ISBN: 978-84-9047-139-5
ISBN: 978-84-9047-140-1
Llengua castellana:
– Lengua+Tareas y destrezas comunicativas. 2º Primaria. Santillana.
ISBN: 978-84-680-4002-8

Llengua anglesa:
– Incredible English. Kit2. Activity Book. 3 edition. Editorial Oxford.
ISBN: 978-01-9444-366-1
ÀREA DE MATEMÀTIQUES:
– Entusiasmat. 2n. Ed. Tekman Books. Aquest llibre cal abonar-lo a l’AUCA,
però l’alumnat el trobarà a la classe el primer dia d’escola.
CONEIXEMENT DEL MEDI:
– Coneixement del Medi Natural. Projecte SABER FER. 2n Primària. Grup
Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-9047-147-0
– Coneixement del Medi Social. Projecte SABER FER. 2n Primària. Grup
Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-9047-149-4
FORMACIÓ RELIGIOSA:
– Religió Catòlica. Sèrie Rabuní. Grup Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-9047-0589
EDUCACIÓ MUSICAL:
– Música. Projecte SABER FER. 2n Primària. Grup Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-7918-729-3

Pel que fa al material, cal que porteu:
●

3 carpetes cartró marca Bogom, amb goma i bossa –format foli- de colors:
blau, verd, i vermell.

●

1 estoig gros de bossa amb cremallera.

●

1 paquet de tovalloletes.

●

1 capsa de mocadors de paper.
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PER A L’ALUMNAT QUE CURSARÀ TERCER DE PRIMÀRIA. CURS: 2017-2018

Benvolgudes famílies,
Us adjuntem la llista dels llibres dels projectes i el material que el/la vostre/a
fill/a necessitarà per a cursar TERCER DE PRIMÀRIA.
Des de l’Escola, us recomanem que compreu els llibres i el material
que tot seguit us detallem a la llibreria l’AUCA. Per assegurar un millor servei
us aconsellem que els encarregueu.
Us preguem que tant el material com els llibres els portin visiblement
marcats, a la portada exterior, amb el nom i cognoms del nen/a.

Pel que fa als llibres, cal que compreu els següents:
ÀREA DE LLENGUA I LITERATURA:
Llengua catalana
– Llengua. Projecte Saber Fer. Grup Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-9047-153-1
Llengua castellana
– Nuevas Voces. Projecte Saber Hacer. Grup Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-9058-271-8
Llengua anglesa
– Incredible English Kit. 3rd edition. Editorial Oxford. Class book.
ISBN: 978-01-9444-367-8

INCRED ENG KIT 3 CB 3ED

– Incredible English Kit. 3rd edition. Editorial Oxford. Activity book.
ISBN: 978-01-9444-368-5

INCRED ENG KIT 3 AB 3ED

ÀREA DE MATEMÀTIQUES:
– Entusiasmat. 3r. Ed. Tekman Books. Aquest llibre cal abonar-lo a
l’AUCA, però l’alumnat el trobarà a la classe el primer dia d’escola.

ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI:
– Coneixement del medi natural. Projecte Saber Fer. Grup Promotor
Santillana.
ISBN: 978-84-9047-069-5
– Coneixement del medi social i cultural. Projecte Saber Fer. Grup
Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-9047-7068-8
FORMACIÓ RELIGIOSA:
– Religió catòlica 3r. Serie Rabuní. Grup Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-9047-0565
EDUCACIÓ MUSICAL:
– Música. Projecte Saber Fer. Grup Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-7918-915-0
Pel que fa al material, cal que porteu:
•

1 bolígraf blau i 1 de vermell

•

1 llapis i 1 goma d'esborrar

•

1 regle de 30 cm i 1 regle de 15 cm

•

1 compàs marca MAPED

•

1 bloc de dibuix marca Canson DIN A 4, amb marges i sense espiral

•

5 llibretes espiral de 50 fulls marca Escofoli, amb tapes de color: vermell,
blau, verd, groc i taronja.

•

1 capsa de colors, 1 capsa de retoladors de punta normal i 1 capsa de
retoladors de punta gruixuda.

•

1 tisores Kaikut i 1 goma d'enganxar de barra Pritt

•

1 “duraclip” de 30 fulls

•

1 carpeta de plàstic
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PER A L’ALUMNAT QUE CURSARÀ QUART DE PRIMÀRIA. CURS 2017-2018

Benvolgudes famílies,
Us adjuntem la llista dels llibres dels projectes i el material que el/la vostre/a
fill/a necessitarà per a cursar QUART DE PRIMÀRIA.
Des de l’Escola, us recomanem que compreu els llibres i el material
que tot seguit us detallem a la llibreria l’AUCA. Per assegurar un millor servei
us aconsellem que els encarregueu.
Us preguem que tant el material com els llibres els portin visiblement
marcats, a la portada exterior, amb el nom i cognoms del nen/a.

Pel que fa als llibres, cal que compreu els següents:
ÀREA DE LLENGUA I LITERATURA:
Llengua catalana
– Llengua. Projecte SABER FER. Grup Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-9047-014-5
Llengua castellana
– Nuevas Voces. SABER HACER. Grup Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-6808-667-5
Llengua anglesa
– Incredible English Kit. Editorial Oxford. Class book.
ISBN: 9780194443692

INCRED ENG KIT 4 CB

– Incredible English Kit. Editorial Oxford. Activity book.
ISBN: 9780194443708

INCRED ENG KIT 4 AB

ÀREA DE MATEMÀTIQUES:
– Matemàtiques 4. Projecte SABER FER. Grup Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-9047-065-7

ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI:
– Coneixement del Medi Natural. Projecte SABER FER. Grup Promotor
Santillana.
ISBN: 978-84-913-0288-9
– Coneixement del Medi Social i Cultural. Projecte SABER FER. Grup
Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-913-0289-6
FORMACIÓ RELIGIOSA:
– Religió Catòlica 4t. Sèrie Rabuní. Ed. Santillana
ISBN: 978-84-9047-0510

Pel que fa al material, cal que porteu:
•

2 carpetes de cartró marca Bogom, amb goma –format foli–

•

1 bloc de dibuix CANSON DIN A 4, amb marge i sense espiral

•

5 llibretes espiral de 50 fulls –Escolofi– amb tapes de colors diferents.

•

1 DURACLIP de 30 fulls

•

1 estoig

•

Compàs MAPED, transportador d’angles, regle, esquadra i cartabó, dins d’un
estoig

•

1 capsa de colors

•

1 capsa de retoladors de punta normal

•

1 capsa de retoladors de punta gruixuda
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PER A L’ALUMNAT QUE CURSARÀ CINQUÈ DE PRIMÀRIA.
CURS 2017-2018

Benvolgudes famílies,
Us adjuntem la llista dels llibres dels projectes i el material que el/la
vostre/a fill/a necessitarà per a cursar CINQUÈ DE PRIMÀRIA
Des de l’Escola, us recomanem que compreu els llibres i el material
que tot seguit us detallem a la llibreria l’AUCA. Per assegurar un millor
servei us aconsellem que els encarregueu.
Us preguem que tant el material com els llibres els portin visiblement
marcats, a la portada exterior, amb el nom i cognoms del nen/a.

Pel que fa als llibres, cal que compreu els següents:
ÀREA DE LLENGUA I LITERATURA:
Llengua catalana: 5è Primària. Projecte “Saber Fer”. Grup Promotor
Santillana. ISBN: 978-84-9130-257-5
Llengua castellana: 5º Primaria. Proyecto “Saber Hacer”. Grup Promotor
Santillana. ISBN: 978-84-680-1057-1
Llengua anglesa:
− Incredible English Kit. Class Book 5. Ed.Oxford. Sarah Phillips and Peter
Redpath. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-444371-5
− Incredible English Kit. 3rd Edition. Activity Book 5. Ed. Oxford. Sarah Phillips
and Meter Redpath. Oxford University Press ISBN: 978-0-19-444372-2
Llengua francesa:
− Galipette. Initiation. Livre de l’élève. Ed. Oxford. ISBN: 978-84-673-4140-9
− Galipette. Initiation. Cahier d’activités. Ed. Oxford. ISBN: 978-84-673-5117-0

ÀREA DE MATEMÀTIQUES:
− Matemàtiques. 5è Primària. Projecte “Saber Fer”. Grup Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-9130-266-7
ÀREA DE CONEIXEMENT DEL MEDI:
− Coneixement del medi natural. 5è Primària. Projecte “Saber Fer”. Grup
Promotor Santillana. ISBN: 978-84-9130-303-9
- Coneixement del medi social i cultural. 5è Primària. Projecte “Saber Fer”.
Grup Promotor Santillana. ISBN: 978-84-9130-253-7
−

Mapes muts en color. Ed. Vicenç Vives. Catalunya Física: 8 i Catalunya

política:5
FORMACIÓ RELIGIOSA:
− Religió. 5è Primària. Projecte Sèrie Rabuní. Grup Promotor Santillana.
ISBN: 978-84-9047-0411
Pel que fa al material, cal que porteu:
•

2 carpetes de cartró, marca Bogom, amb goma −format foli−.

•

8 llibretes marca Escolofi format foli de 50 fulls.

•

1 bloc de dibuix CANSON DIN A 4, sense espiral i amb marges.

•

1 paquet de 100 folis DIN A 4, marca OXFORD de 90 gr.

•

1 flauta YAMAHA.

•

Per a plàstica: llapis, goma, regle de 30 cm, una capsa de llapis de colors,
una capsa de retoladors de colors de punta normal i una capsa de
retoladors de punta gruixuda.
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PER A L’ALUMNAT QUE CURSARÀ SISÈ DE PRIMÀRIA. CURS 2017-2018

Benvolgudes famílies,
Us adjuntem la llista dels llibres dels projectes i el material que el/la
vostre/a fill/a necessitarà per a cursar SISÈ DE PRIMÀRIA.
Des de l’Escola, us recomanem que compreu els llibres i el material
que tot seguit us detallem a la llibreria l’AUCA. Per assegurar un millor
servei us aconsellem que els encarregueu.
Us preguem que tant el material com els llibres els portin visiblement
marcats, a la portada exterior, amb el nom i cognoms del nen/a.

Pel que fa als llibres, cal que compreu els següents:
ÀREA DE LLENGUA I LITERATURA:
Llengua Catalana:
– Llengua catalana. Primària 6. Projecte Saber Fer. Editorial
Santillana. Grup Promotor.
ISBN: 978-84-9130-307-7
Llengua Castellana:
– Lengua castellana. Primaria 6. Proyecto Saber Hacer. Santillana.
ISBN: 978-84-680-1511-8.
Llengua Anglesa:
– Incredible English 6 Primary. Sarah Phillips and Meter Redpath,
with Mary Slattery and Michaela Morgan. Ed. Oxford University Press
España. Class Book.
ISBN: 978-01-944-4373-9
– Incredible English 6 Primary. Sarah Phillips and Meter REdpath,
with Mary Slattery and Michaela Morgan. Ed. Oxford University Press
España. Activity Book.
ISBN: 978-0-19-444374-6

Llengua Francesa:
– Galipette. Élementaire. Livre de l’élève. Ed. Oxford.
ISBN: 978-84-673-4143-0
– Galipette. Élementaire. Cahier d’activités. Ed. Oxford.
ISBN: 978-84-673-5123-1
ÀREA DE MATEMÀTIQUES:
– Matemàtiques Primària 6. Projecte Saber Fer. Santillana Grup
Promotor. ISBN: 978-84-913-0662-7.
CONEIXEMENT DEL MEDI:
– Coneixement del Medi Natural. Primària 6. Projecte Saber Fer.
Santillana Grup Promotor. ISBN: 978-84-9130-319-0.
– Coneixement del Medi Social i Cultural. Primària 6. Projecte Saber
Fer. Santillana Grup Promotor. ISBN: 978-84-9130-318-3.
FORMACIÓ RELIGIOSA:
– Religió Catòlica. 6è Primària. Sèrie Rabuní. Grup Promotor
Santillana. ISBN: 978-84-9047-061-9.

Pel que fa al material, cal que porteu:
•

1 paquet de 100 fulls blancs DIN A 4 marca OXFORD

•

1 bloc de dibuix CANSON, amb marges i sense espiral

•

1 carpeta de cartró BOGOM, mida foli per al bloc de dibuix

•

9 llibretes marca Escolofi format foli de 50 fulls

•

La flauta

•

Per a plàstica: llapis, goma, regle de 30 cm, un pilot negre, un compàs,
una capsa de llapis de colors, una capsa de retoladors de punta normal i
una capsa de retoladors de punta gruixuda.
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PER A L’ALUMNAT QUE CURSARÀ PRIMER D’ESO. CURS 2017-2018
Benvolgudes famílies,
El proper curs l’alumnat de 1r d’ESO, a classe, treballarà amb els materials
curriculars digitals i amb el suport de llibres en paper. Des de casa podran consultar
els continguts digitals que seran a la Plataforma Educamos.
Materials que el primer dia d’escola trobaran a la classe:
•

Plataforma educativa Educamos

•

Llicències digitals

•

Llibres en paper

•

Ukelele per a música

L’import de tots aquests materials és de 275 € i el podreu fer efectiu a través
de la Caixa, amb el codi de barres de peu de pàgina, durant els mesos de juliol i
agost. Us agrairem que indiqueu el nom de l’alumne quan realitzeu el
pagament.

Des de l’Escola, us recomanem que compreu el material que tot seguit us
detallem a la llibreria l’AUCA.
El material personal específic que necessita cada alumne/a és:
•

1 carpeta BOGOM de cartró amb goma

•

1 paquet de fulls blancs OXFORD DIN A 4 de 90 grams

•

7 llibretes format foli amb espiral de 50 fulls, marca Escolofi

•

1 carpeta amb 30 fundes de plàstic transparent

•

1 cartipàs de 4 forats ESSELTE

•

1 bloc de dibuix de la marca CANSON sense marges

•

13 fundes de plàstic DIN A4 transparents amb forats a l’esquerra.

•

1 estoig

•

1 bolígraf blau i 1 de vermell

•

1 llapis i 1 goma

•

1 tisores marca Kaikut

•

1 cola de barra Pritt

•

1 capsa de llapis de colors STAEDTLER

•

1 capsa de retoladors

•

1 compàs ROTRING de precisió

•

1 regle, un escaire, un cartabó i un transportador a dins d’un estoig

•

Per a l’assignatura de Plàstica: un llapis de dibuix STAEDTLER LUMOGRAPH

3H i un de 5B, 1 capsa amb candau, retoladors negres ROTRING de punta fina 0.2,
0.4 i 0.8, pinzells de pèl fi del nº 1, 4 i 8 i de pèl gruixut del nº 6 i del nº 18, una
paleta o plat de plàstic, un got de plàstic, un drap, un estoig d’aquarel·les, pintures
setinades a l’aigua de color magenta, groc, cyan, blanc i negre (han de ser de la
marca La pajarita o Acualux Titan).
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PER A L’ALUMNAT QUE CURSARÀ SEGON D’ESO. CURS: 2017-2018
Benvolgudes famílies,
Tal com us vam informar a la reunió, el proper curs escolar 2017-2018,
l’alumnat de 2n d’ESO treballarà, a la majoria de les matèries, amb
materials curriculars digitals amb el suport dels iPads. En la matèria de
Religió , a més a més, s’utilitzarà llibre en paper.
L’import de tots aquests materials i llicències digitals més la plataforma
educativa Educamos és de 145 €, que podreu abonar durant tot l’estiu amb
el sistema de codi de barres a través de la Caixa. Us agrairem que
indiqueu el nom de l’alumne quan realitzeu el pagament.

Des de l’Escola, us recomanem que compreu el material que tot
seguit us detallem a la llibreria l’AUCA.
El material personal específic que necessita cada alumne/a és:

Llibres de lectura

-

Mercè Rodoreda, Jardí vora el mar, Barcelona, Club Editor Jove, 2008,
ISBN: 978-8473291224.

-

Lindgren Astrid, Pippi Longstocking, Puffin Books, 2013. ISBN:9780142427521

Material
-

1 cartipàs de 4 anelles ESSELTE

-

2 llibretes format foli de 50 fulls, marca Escolofi, amb espiral

-

1 paquet de fulls quadriculats marca OXFORD, mida DIN A4 pel

cartipàs
-

Auriculars

-

1 estoig

-

1 carpeta amb 30 fundes de plàstic transparent

-

1 bolígraf blau, 1 de vermell, 1 llapis i 1 goma

-

1 tisores Kaikut i 1 cola de barra Pritt

-

1 compàs STAEDTLER de precisió

-

1 regle, un escaire, un cartabó i un transportador

-

Per a l’assignatura de plàstica: llapis de dibuix STAEDTLER LUMOGRAPH

de 2H o 3H, retoladors negres ROTRING de punta fina 0.2, 0.4 i 0.8, pinzells
de pèl fi dels números 1, 4 i 8, una paleta o plat de plàstic, un got de plàstic,
un drap, un estoig d’aquarel·les, , una capsa amb candau, un bloc de dibuix
CANSON sense marges.
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PER A L’ALUMNAT QUE CURSARÀ TERCER D’ESO.
CURS: 2017-2018

Benvolgudes famílies,
Us informem que el proper curs escolar 2017-2018, l’alumnat de 3r
d’ESO continuarà treballant amb materials curriculars digitals amb el suport
de l’iPad. En les matèries de llengua anglesa i religió, a més a més,
s’utilitzaran llibres en paper.
L’import de tots aquests materials i llicències digitals més la plataforma
educativa Educamos és de 145 €, que podreu abonar durant tot l’estiu amb
el sistema de codi de barres a través de la Caixa. Us agrairem que
indiqueu el nom de l’alumne quan realitzeu el pagament.

Des de l’Escola, us recomanem que compreu el material que tot
seguit us detallem a la llibreria l’AUCA.

El material personal específic que necessita cada alumne/a és:

Llibres de lectura
•

Tres poetes del segle d'or, Bromera, Els Nostres Autors, Barcelona,
2014. ISBN: 978-8490262405.

Material
•

1 carpeta BOGOM de cartró amb goma i format foli

•

1 paquet de fulls blancs DIN A 4 OXFORD

•

5 llibretes format foli marca Escolofi, de 50 fulls i amb espiral

•

1 cartipàs de 4 forats ESSELTE

•

1 calculadora científica CASIO FX82MS

•

1 estoig

•

1 bolígraf blau, 1 de vermell, 1 llapis i 1 goma

•

1 tisores Kaikut i 1 cola de barra Pritt

•

1 capsa de 24 retoladors STAEDTLER

•

1 compàs STAEDTLER de precisió

•

1 regle, 1 escaire, 1 cartabó i 1 transportador, a dins d’un estoig

•

1 carpeta amb 30 fundes de plàstic transparent

•

Per a l’assignatura de plàstica: llapis de dibuix STAEDTLER
LUMOGRAPH de 2H, retoladors negres ROTRING de punta fina 0.2,
0.4 i 0.8, pinzells de pèl fi dels números 1, 4 i 8, una paleta o plat
de plàstic, un got de plàstic, un drap, pintures satinades a l’aigua
de color magenta, groc, cyan, blanc i negre (han de ser de la
marca La pajarita o Acualux Titan) i un bloc CANSON sense
marges.
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PER A L’ALUMNAT QUE CURSARÀ QUART D’ESO. CURS: 2017-2018

Benvolgudes famílies,
Us informem que el proper curs escolar 2017-2018, l’alumnat de 4t
d’ESO continuarà treballant amb materials curriculars digitals amb el suport
de l’iPad. En la matèria de Religió, a més a més, s’utilitzarà llibre en paper.
L’import de tots aquests materials i llicències digitals més la Plataforma
educativa Educamos és de 145 €, que podreu abonar durant tot l’estiu amb
el sistema de codi de barres a través de la Caixa. Us agrairem que
indiqueu el nom de l’alumne quan realitzeu el pagament.

Des de l’Escola, us recomanem que compreu el material que tot
seguit us detallem a la llibreria l’AUCA.
El material personal específic que necessita cada alumne/a és:

Llibres de lectura
•

Rowling, J.K., Harry Potter and the Philosopher’s
Bloomsbury Childrens, 352 pàgs. ISBN: 978-1408855652.

Stone,

Material
•

1 llibreta grossa de 50 fulls Escolofi amb espiral, per a l’assignatura
de castellà (Grups A, B i C)

•

1 llibreta grossa de 50 fulls Escolofi amb espiral, per a l’assignatura
de català (Grups A, B i C)

•

1 llibreta grossa de 50 fulls Escolofi amb espiral, per a l’assignatura
de tecnologia

•

1 cartipàs ESSELTE

•

1 bloc CANSON sense marges, per a l’assignatura de plàstica

•

1 carpeta amb 30 fundes de plàstic transparent per a l’assignatura de
biologia

•

1 paquet de fulls blancs DIN A 4 OXFORD

•

Auriculars

•

1 calculadora científica CASIO FX82MS

•

1 estoig

•

1 bolígraf blau i 1 de vermell

•

1 llapis i 1 goma

•

1 tisores marca Kaikut

•

1 cola de barra Pritt

•

1 compàs STAEDTLER de precisió

•

1 regle, 1 escaire, 1 cartabó i 1 transportador, a dins d’un estoig

•

1 guitarra, per a l’assignatura optativa de música

•

Per a l’assignatura optativa de plàstica: llapis de dibuix STAEDTLER
LUMOGRAPH de 2H o 3H, retoladors negres ROTRING de punta fina
0.2, 0.4 i 0.8 i un bloc CANSON sense marges.

