
Llibres i material que heu de comprar per als nens i nenes que el curs vinent faran 1r 
de Primària (LLEBRETES)  

Material que tothom ha de comprar:  
- 1 arxivador de dues anelles rodones de 4 cm. de diàmetre.  
- 2 carpetes resistents amb gomes. 
- Una capsa de 15 ceres assortides. 
- 1 capsa aquarel·la de 12 colors i pinzell. 
- 1 capsa de 12 colors STAEDTLER NORIS. 
- 1 capsa de 12 retoladors STAEDTLER NORIS 326. 
- Cola de barra de 40 grams.  
- 1 Bata (amb veta i nom) per a tallers amb algun distintiu que el/la nen/a reconegui 
fàcilment.  
- 1 caixa de mocadors de paper.  
- 1 Cartera petita tipus “bossa de cordes” o de màxim 10 litres.  
- Mascareta diària neta i una de recanvi. 
- Cantimplora (IMPORTANT: No vidre!!!!). 
- Necesser per educació física amb:  
tovallola petita, sabó, got de plàstic, paquet de mocadors, pinta o raspall i colònia (ampolleta 
de plàstic). Es portarà, els dies d’Educació Física, a partir del dia que la mestra d’educació 
física faci la demanda. 

 
Porteu tot el material dins d'una bossa reutilitzable amb el nom del nen o de la nena a fora. 
Cal que el porteu el primer dia d’escola.  
 
Quadernets d’activitats: Només cal que els comprin les famílies que no participen del 
servei de compra de quaderns que ofereix l’escola.  
(No folreu ni poseu nom als llibres).  

- Amazing Oxford Roofstops 1 Class Book Pack ISBN 978-0-19-416715-4  
 
 
 
 
 



Llibres i material que heu de comprar per als nens i nenes que el curs vinent 
faran 2n de Primària (EDELWEIS)  

Material que tothom ha de comprar:  
- 1 arxivador de dues anelles rodones de 4 cm. de diàmetre.  
- 2 carpetes resistents amb gomes. 
- Una capsa de 15 ceres assortides. 
- 1 capsa aquarel·la JOVI de 12 colors i pinzell. 
- 1 capsa de 12 colors STAEDTLER NORIS. 
- 1 capsa de 12 retoladors STAEDTLER NORIS 326. 
- Cola de barra de 40 grams.  
- 1 Bata (amb veta i nom) per a tallers amb algun distintiu que el/la nen/a reconegui 
fàcilment.  
- 1 caixa de mocadors de paper.  
- 1 Cartera petita tipus “bossa de cordes” o de màxim 10 litres.  
- Mascareta diària neta i una de recanvi. 
- Cantimplora (IMPORTANT: No vidre!!!!). 
- Necesser per educació física amb:  
tovallola petita, sabó, got de plàstic, paquet de mocadors, pinta o raspall i colònia (ampolleta 
de plàstic). Es portarà, els dies d’Educació Física, a partir del dia que la mestra d’educació 
física faci la demanda. 
 
Porteu tot el material dins d'una bossa reutilitzable amb el nom del nen o de la nena a fora. 
Cal que el porteu el primer dia d’escola.  
 
Quadernets d’activitats: Només cal que els comprin les famílies que no participen del 
servei de compra de quaderns que ofereix l’escola.  
(No folreu ni poseu nom als llibres).  

- Amazing Oxford Roofstops 2 Class Book Pack ISBN 978-0-19-416741-3  


