SEGON DE PRIMÀRIA
CURS 2018-2019

BIBLIOTECA D'AULA:
Cada alumne haurà d’aportar dos contes. Els criteris a tenir en compte per
triar-los són:
•
Contes il·lustrats
•
Diferents tipografies (lletra lligada, de pal i impremta)
•
Preferentment amb tapes dures
•
Contes que no coneguin del curs passat
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
sobre etiqueta blanca.
Us recomanam que compreu aquests llibres a la llibreria ABACUS, on els
mestres han fet una tria i hi han deixat una reserva per a l'escola.
Recomanacions:
•
Editorial BARCANOVA
•
Editorial BAULA
•
Editorial CRUÏLLA
•
Editorial KALANDRAKA
•
Editorial LA GALERA
•
Editorial CORIMBO
•
Editorial KÓKINOS
•
Editorial CÓMBEL
•
Editorial FLAMBOYANT
•
Editorial ÀNIMA LLIBRES
•
OLIVER JEFFERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció
Col·lecció

El Capità Calçotets
El set cavernícoles
L'Agus i els monstres
Els futbolíssims
Tom Gates
Diari del Greg
La bruixa Brunilda
Geronimo Stilton (còmic)
Geronimo Stilton (novel·la)
Tea Stilton (còmic)
Tea Stilton (novel·la)
Els Barrufets (còmic)
Astèrix (còmic)
Tintín (còmic)

MATERIAL INDIVIDUAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

carpeta per als deures en polipropilè amb elàstics i sobre (pot ser la
del curs anterior)
quadernet de notificacions (obsequi de la Fundació)
bossa plastificada 25 x 20cm amb cremallera
bata o camisa vella amb una veta per penjar per fer plàstica
per als qui queden a dinar, una bosseta amb el torcaboques
una tovalloleta per eixugar-se les mans, amb una veta per penjar
calcetins per fer psicomotricitat
carpeta de 30 fundes amb espiral (pot ser la del curs anterior)
carpeta de fundes Maxiplas (cançoner del curs anterior, amb els
fulls de les cançons)
2 quaderns bloc espiral DIN4-50-fulls, quadrícula 8x8 mm, tapa dura
(obsequi de la Fundació)

*És important que marqueu TOT el material amb el nom.

