
CURS ESCOLAR 2022/23

PRIMER PRIMÀRIA

LLIBRES:

MATEMÀTIQUES:
SET I MIG: Quaderns de 1 al 6. Editorial Teide.
ISBN: 9788430740284

MATERIAL:

● Unes tisores de punta redona.

● Un  quadern mida A4 en blanc sense marge.

● Un  quadern mida A4 de dues retxes (3.5 mm de gruixa).

● Un quadern mida A4 quadriculat (0.80 cm) de 50 fulles.

● Un quadern blanc de dibuix amb espiral, tipus Guarro, tamany A-4.

● Una tovallola petita i sabó de mans per les classes d'Educació Física

dins una bossa de roba amb el nom posat.

● Un estoig de bossa de tela amb cremallera ( de casa o l’obsequi de

l’AFA)

Cal que poseu el nom als quaderns.

Recordau que al mes de setembre, abans de començar les classes, hi haurà
una reunió informativa pels pares dels alumnes que han de començar primer.
S’informarà del dia i hora a la pàgina web del centre/instagram i també
s’enviarà un missatge a través de la llista de difusió de whatsapp.
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SEGON PRIMÀRIA

LLIBRES:

MATEMÀTIQUES:
SET I MIG: Quaderns del 7 al 12. Editorial Teide.
ISBN: 9788430740291

MATERIAL:

● Una tovallola petita i sabó de mans per les classes d'Educació Física

dins una bossa de roba amb el nom posat.

● Un estoig de bossa de tela amb cremallera ( de casa o l’obsequi de

l’AFA).

● Una foto de carnet.

* En cas de noves matrícules s’ha de dur també el material de 1r.



CURS ESCOLAR 2022/23

TERCER PRIMÀRIA

LLIBRES:

MATEMÀTIQUES:
VUIT I MIG: Quaderns de 1 al 6. Editorial Teide.
ISBN: 9788430779994

MATERIAL

● Un quadern mida A4 en blanc sense marge.

● Un quadern mida A4 d’una retxa amb marges.

● Un quadern mida A4 quadriculat (8 x 8 mm, mínim 80 folis).

● Un quadern blanc de dibuix amb espiral, tipus Guarro, tamany A4.

● Una tovallola petita i sabó de mans per les classes d'Educació Física

dins una bossa de roba amb el nom posat.

● Unes tisores de punta redona.

● Un estoig de bossa de tela amb cremallera ( de casa o l’obsequi de

l’AFA)

● Un retolador fluorescent.



CURS ESCOLAR 2022/23

QUART PRIMÀRIA

LLIBRES:

MATEMÀTIQUES:
VUIT I MIG: Quaderns de 7 al 12. Editorial Teide.
ISBN: 9788430780006

MATERIAL:

● Un quadern mida A4 d’una retxa amb marges (com més ample millor).

● Un  quadern mida A4 quadriculat (8 x 8 mm) amb marge.

● Dos quaderns mida A4 en blanc.

● Làmines de dibuix sense marge.

● Un compàs (Maped o semblant, que es pugui fixar a una posició).

● Una calculadora bàsica (amb números grans).

● Una regla de 30cm.

● Una carpeta de fundes de plàstic per música.

● Una tovallola petita i sabó de mans per les classes d'Educació Física

dins una bossa de roba amb el nom posat.

● Un estoig de bossa de tela amb cremallera (de casa o l’obsequi de

l’AFA)

● Unes tisores de punta redona.
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CINQUÈ PRIMÀRIA

LLIBRES:

● Matemàtiques: llicència digital, el centre l’adquirirà i es cobrarà a

principi de curs.

MATERIAL:

● Un compàs ( Maped o semblant, que es pugui fixar a una posició).

● Unes tisores.

● Regla de 30 cm. , cartabó, escaire, semicercle.

● Una calculadora bàsica.

● Una carpeta.

● Làmines de dibuix amb marge.

● Tres quaderns mida A4 d'una retxa amb marges

● Un quadern mida A4 quadriculat ( 4x4 mm) amb marge.

● Un quadern mida A4 en blanc  sense marge.

● Una carpeta de fundes de plàstic per música (serveix la del curs

passat).

● Una tovallola petita i sabó de mans per les classes d'Educació Física

dins una bossa de roba.

● Chromebook amb funda

● Auriculars

● Un estoig de bossa de tela amb cremallera ( de casa o l’obsequi de

l’AFA)
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SISÈ PRIMÀRIA

LLIBRES:

● Matemàtiques: llicència digital, el centre l’adquirirà i es cobrarà a

principi de curs

MATERIAL:

● Unes tisores.

● Una barra d’aferrar. (Imedio, Pritt o New Paper,)

● Una regla de 30 cm, cartabó, escaire, semicercle i compàs (Maped o

semblant, que es pugui fixar a una posició ) *Serveix del curs passat.

● Una Calculadora bàsica

● Làmines de dibuix amb marge.

● Una carpeta (dura) de 4 anelles amb: fulls quadriculats, fulls blancs,

separadors (6) i 4 fundes de plàstic.

● Una carpeta de fundes de plàstic per música (serveix la del curs

passat).

● Una tovallola petita i sabó de mans per les classes d'Educació Física

dins una bossa de roba amb el nom posat.

● Chromebook amb funda.

● Auriculars

● Un estoig de bossa de tela amb cremallera ( de casa o l’obsequi de

l’AFA)


