
SEGON DE PRIMÀRIA
CURS 2012-2013

LLIBRES

LLENGUA CATALANA 
Llengua 2. Les paraules. Illes Balears. Primer cicle. Ed. Teide
ISBN 978-84-307-7905-5

ANGLÈS
FIND OUT! 2. Ed. MacMillan
Pupil's Book
Activity Book

MATEMÀTIQUES
Quaderns de càlcul per a primer cicle de primària Set i Mig. 
Núm. 7 al 12.  Lluís Segarra - Roser Capdevila. Ed.Teide

BIBLIOTECA D'AULA
Aportau 3 llibres en català, elegits entre la selecció que han fet les 
mestres.

Aquests llibres restaran a l’escola al llarg de tot del curs i el mes de 
juny us els retornarem a tots aquells que no s'han adherit al 
Programa de Reutilització. Per tant, demanam que poseu el nom del 
vostre fill a cada llibre (amb lletra d’impremta damunt etiqueta 
blanca).

MATERIAL INDIVIDUAL

• paquet de 100 fulls blancs DIN A-4
• carpeta per els deures amb elàstics i sobre
• carpeta format DIN A3 (la mateixa que va fer servir a 1r de 

primària)
• carpeta mida foli amb dues anelles (obsequi als membres de 

la Fundació)
o recomanam  :

 carpetes 2 anelles Studio en polipropilè format 
DIN A4 de 25 mm.

• 2 bossetes amb cremallera (obsequi als membres de la 
Fundació)

• capsa de retoladors prims de 10-12 colors
• capsa de retoladors gruixats de 10-12 colors
• regle de 30 cm.
• dos llapis núm. 2
• capsa de 12 llapis de colors
• maquineta de fer punta amb receptacle per al floquí
• un bolígraf blau
• cola de barra
• quadernet de notificacions família-escola (obsequi als 

membres de la Fundació)
• quadern de música (amb 3 pentagrames per pàgina)
• bata o camisa vella per fer plàstica
• per als que queden a dinar, una bosseta amb el torcaboques 

marcat amb el nom
• una tovalloleta per eixugar mans marcada amb el nom

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


