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● MATEMÀTIQUES: Quadernets Matejocs, números 3, 4 i 5. Editorial
Salvatella. (A mesura que els infants vagin acabant aquests
quadernets, les tutores recomanen altres números).

● LLENGUA: Quadernets Lectojocs números 1,2 Editorial Salvatella.
(A mesura que els infants vagin acabant aquests quadernets, les
tutores recomanen altres números).

● LLENGUA ANGLESA: ”All about us, 2” Activity book. Editorial
Oxford

Els quadernets/llibres han de dur el nom posat amb una etiqueta blanca a la
part inferior dreta. El poden posar els mateixos infants.

MATERIAL D’AULA
 1 llapis triangular Staedtler Noris Club HB
 1 maquineta de fer punta
 1 goma d’esborrar Milan Nata 624
 1 barra de pasta d’aferrar Pritt 22g
 1 carpeta de plàstic fort llom no massa prim
 1 quadern per a notes de fulls blancs sense espiral tamany DIN A5
 1 quadern de 48 fulls amb 1 línia sense espiral DIN A4.
 1 quadern de 48 fulls blancs sense espiral DIN A4.
 1 sobre de plàstic DIN A5
 1 motxilla, sense rodes per posar el berenar, el quadern de notes, etc …
(S’ha de poder penjar a la cadira de classe)

 1 estoig amb tres compartiments
 1 bata o camiseta per a plàstica.
 1 capsa de 12 retoladors prims Staedtler.
 1 capsa de pintures de fusta Staedtler.
 1 capsa d’aquarel·les de 12 colors.
 1 capsa de ceres Manley 12 colors.
 1 mascareta de recanvi dins una bosseta preferiblement de roba.
 1 botella de gel hidroalcohòlic

Aquest material és inicial, a mesura que es vagi acabant les tutores en
poden demanar més. Tot allò que pugueu reutilitzar de 1r no és necessari
tornar-ho a comprar.

Es prega que el material sigui el que demanam i no un altre.
Gràcies per la vostra col·laboració.
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