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LLIBRES DE TEXT I MATERIAL 1r CURS 2021-2022

LLIBRES/QUADERNETS

 MATEMÀTIQUES
- Quadernets Set i Mig, números 1, 2,3. Editorial Teide.

 LLENGUA ANGLESA
- “All about us”. Classbook. Editorial Oxford.

*Els llibres/quaderns han de dur el nom posat amb una etiqueta blanca
a la part inferior dreta. El poden posar els mateixos infants.
*Al llarg del curs s’haurà de comprar segons l’infant el material i
quadernets que acaben i necessitin.

MATERIAL D’AULA

 1 llapis triangular Staedtler Noris Club HB

 1 maquineta de fer punta de ferro.

 1 goma d’esborrar Milan Nata 624

 1 barra de pasta d’aferrar Pritt 22 g

 1 carpetes de plàstic fort i llom no massa prim. (Nom posat amb una etiqueta

blanca a la part inferior dreta)

 1 arxivador de dues anelles de cartró i llom gruixut. (Nom posat amb etiqueta)

 1 quadern de 48 fulls amb 1 línia sense espiral DIN A-4.(Nom posat amb

etiqueta)

 1 quadern de 48 fulls blancs sense espiral DIN A-4.(Nom posat amb etiqueta)

 1 quadern per a notes de fulls blancs sense espiral tamany DIN A-5

(quartilla) (Nom posat amb etiqueta)

 1 sobres plàstic Din A-5

 1 bata per a plàstica.

 1 motxilla petita, sense rodes per  posar el berenar, el quadern de

notes,...
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 1 estoig de 3 separadors .

 1 capsa de ceres Manley 12 colors.

 1 capsa de 12 retoladors prims Staedtler.

 1 capsa de pintures de plastidecor Staedtler.

 1 capsa d’aquarel·les de 12 colors.

 Dur la mascareta posada i una de recanvi per tenir a l’escola (dins una

capseta o bosseta).

 1 botelleta de gel hidroalcohòlic.

 

*Es prega que el material sigui el que demanam i no un altre.

Gràcies per la vostra col·laboració.
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