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LLIBRES:

• CAPICUA (Ed. Casals):
○ Grafia 2 i 3
○ Càlcul 3 i 4

BIBLIOTECA D'AULA:

Cada alumne/a haurà d’aportar dos contes.

Els criteris a tenir en compte per triar els llibres són:

• Contes amb imatges
• Com a mínim un dels 2 en lletra de pal
• Preferentment un dels dos contes amb tapes dures

Aquests llibres restaran a l’escola al llarg del curs i cada infant en finalitzar se’n durà els 
seus; per això, és necessari que cada llibre dugui el nom en lletra de pal sobre etiqueta 
blanca.

Us recomanam que compreu aquests llibres a la llibreria BAOBAB on les mestres han fet 
una tria i hi han deixat una reserva per l'escola.

Recomanam:

• Editorial BARCANOVA
• Editorial BAULA
• Editorial CRUÏLLA
• Editorial KALANDRAKA

ALTRE MATERIAL:
• 1 capsa de 12 retoladors gruixats preferentment de la marca Carioca (posau el nom 

a cada retolador)
• 1 capsa de 12 retoladors prims preferentment de la marca Carioca (posau el nom a 

cada retolador)
• 2 llapis de núm. 2 marca Staedtler (posau el nom a cada llapis)
• 1 barra de cola
• 1 carpeta DIN A3 amb tapes dures (serveix la del curs anterior)
• 1 sobre de plàstic DIN A4 (serveix el del curs anterior)
• 1 bossa plastificada 24x19 cm amb cremallera (serveix la del curs anterior)
• 1 bata
• 1 quadernet de notificacions família-escola (obsequi als membres de la Fundació)
• 1 parell de calcetins per a psicomotricitat
• 1 tovallola per anar a natació (obsequi als membres de la Fundació)
• 1 paquet de folis de DIN A4
• 1 paquet de fulls de paper xarol colors variats (quantitat d'unitats més petites)

Vos recordam que heu de dur tot el material marcat amb el nom de l'infant.


