PRIMER DE PRIMÀRIA curs 2022-2023
BIBLIOTECA D'AULA
Cada alumne haurà d’aportar dos contes. Les mestres de l’etapa hem fet una selecció
d’uns 40 títols per a cada aula a la llibreria Lluna (carrer General Riera, 39 B). L’espai no és
gaire gran, però hem apostat pel servei que ens ofereixen els projectes empresarials
propers i petits. Us recomanam que passeu a fer la selecció durant els mesos de juliol i
agost; així us poden garantir el servei que volen oferir-vos.
En el cas que tots els títols ja s’hagin escollit quan hi aneu, podeu triar-ne d’altres que us
agradin de les editorials que us suggeriran allà.
Aquests llibres restaran a l’escola al llarg del curs i cada infant, en acabar, s'endurà els
seus; per això, és necessari que cada conte dugui el nom en lletra de pal sobre etiqueta
blanca.
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Quadernet de notificacions (obsequi de la Fundació)
Bossa plastificada 25 x 20cm amb cremallera per al quadernet
Carpeta per als deures DIN-A4 de plàstic reciclat o cartró amb elàstics i sobre
Carpeta de 30 fundes maxiplàs amb espiral
1 quadern bloc espiral DIN-A4 de 50 fulls, quadrícula 8x8 mm, amb tapa dura i
sense marges
1 quadern bloc espiral DIN A4, 50 fulls, de retxes amb tapa dura i marges
Cançoner nou, carpeta de fundes Maxiplas:
- coberta de polipropilè rígid translúcida blanca
- espiral de PVC i tancament amb gomes elàstiques
- 30 fundes que NO siguin extraïbles
Estoig no metàl·lic ni de plàstic
Llapis triangular mina HB
Maquineta de fer punta amb receptacle per al floquí
Goma
Cola en barra
Retolador de pissarra blanca
Bata o camisa vella per fer plàstica amb una veta per penjar
Calcetins de psico
Tovallola de mans petita amb veta per penjar
Motxilla on càpiga la carpeta
Bosseta amb el torcaboques de tela

Recomanam fer ús del material de l’any anterior que sigui possible si està en bones
condicions.
És important que marqueu TOT el material amb el nom.

