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Llibres de text
• Llengua Anglesa – KIDS CAN! 2 (Pb&ExtraFun ePk), McMillan (ISBN: 978-1-380-05179-0)
• Llengua Castellana - Tot Tallers, Llengua castellana primaria 2 (ISBN: 9788441231962)
• Matemàtiques - Projecte EMAT, Tekman Books -- (Aquest material se'ls lliurarà a l'escola al mes
de setembre)
• Ciències de la Naturalesa - Emociona't 2. Flors i violes, Teide, (ISBN: 978-84-307-3853-3)
• Ciències de la Naturalesa - Emociona't 2. Queixalades, Teide, (ISBN: 978-84-307-3856-4)
• Ciències de la Naturalesa - Emociona't 2. Xerric, xerrac, Teide, (ISBN: 978-84-307-3860-1)
• Ciències Socials - Emociona't 2. Vaig i vinc, Teide, (ISBN: 978-84-307-3854-0)
• Ciències Socials - Emociona't 2. Llamp de llamps, Teide, (ISBN: 978-84-307-3857-1)

Materials
Material que es dóna a l'escola
MATERIAL COMÚ: plastilina, ceres de colors, cola blanca, vernís de ceres, enquadernadors, cartolines de
colors grans i petites, pintures de diferents tipus, fulls DIN-4 (treball diari i de dibuix), fulls DIN-3, fulls
quadriculats, 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 dossiers de l’àrea de català.

Materials que porta cada alumne
1 llibreta de dues ratlles mida A5 (sense espiral).
1 carpeta mida foli (si està en bones condicions, podeu aprofitar la de 1r).
1 carpeta mida quartilla (si està en bones condicions, podeu aprofitar la de 1r).
1 estoig (amb TOT el material marcat amb el nom i cognoms del nen/a) que porti: llapis, goma, maquineta,
llapis de colors i retoladors de colors. (Recomanem que no sigui molt gran i que no porti estris innecessaris).
Auriculars per a l'ordinador, tipus diadema (dins d'una bossa amb auto-tancament i marcada).
* Els nens han de dur cada dia la motxilla, que no pot ser de rodes, i a dins han de poder-hi dur la carpeta
mida foli.

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 ni a recepció ni a secretaria). És recomanable revisar els llibres
per comprovar que no tinguin cap defecte.
Tots els llibres i quaderns han d'estar degudament marcats amb el nom i cognom de l'alumne/a.

