
Llistat de llibres · Curs 2022-23 · I4 Educació Infantil

Llibres de text

• Descoberta de l'entorn - L'aigua 4 - Ho has vist?, Baula, (ISBN: 978-84-479-3376-1)
• Descoberta de l'entorn - Bruixes i mags - Ho has vist?, Baula, (ISBN: 978-84-479-3093-7)
• Lectoescriptura - La terra de les lletres 1. Quadern d'escriptura, Baula, (ISBN: 978-84-479-
2549-0)
• Matemàtiques - Projecte EMAT, Tekman Books -- (Aquest material se'ls lliurarà a l'escola al
mes de setembre)
• Religió - Religió Catòlica 4 anys - Projecte Nou Berit, Baula, (ISBN: 978-84-479-2641-1)

• Material que es dóna a l'escola

Plastilina,  llapis,  gomes,  maquinetes,  plastidecors,  retoladors,  ceres de colors,  cola  blanca,
vernís de ceres, enquadernadors, cartolines de colors, pintures de diferents tipus, fulls de dibuix
DIN-4, paper xarol, paper de seda, cintes, retoladors permanents, grapes, cel·lo, guixos blancs i
de colors, paper d'embalar,  clips i altres, depenent dels treballs manuals que es realitzin al llarg
del curs.

Fotocòpies i dossier llibre del protagonista.
Fotocòpies de l’àrea d’anglès

• Materials que porta cada alumne

1 carpeta mida quartilla per a l'agenda (marcada amb el nom i primer cognom).

1 carpeta mida foli sense separadors marcada amb el nom i primer cognom).

1 llibreta vertical d'espiral A4 de fulls blancs (100 fulls aproximadament).

1 bosseta de roba (tipus esmorzar/berenar i que es pugui penjar) per deixar unes sabatilles. A 
la reunió d’inici de curs les tutores us donaran la informació necessària.

• Recomanacions

Per tal que els nens/es no vagin massa carregats el primer dia, poden portar els llibres durant la
primera setmana de curs (no es poden deixar llibres a Recepció).
Cal revisar els llibres per comprovar que no tinguin cap defecte.
Tots els llibres i quaderns han d'estar degudament marcats amb el nom i primer cognom (amb 
lletra de pal majúscula).
No folreu els llibres.

Materials


