
 
     

     

            ESCOLA PÚBLICA ENRIC CASASSAS            

 

 

 

CURS 2015-2016 
 

        

 

 

 

TOTS ELS ALUMNES DE L’ESCOLA 
 
Els nens que vénen de nou a l’escola reben una bossa de roba i una carpeta de gomes 

que es personalitza durant el primer trimestre. Aquesta personalització es fa com a 

treball d’aula. Tant la bossa com la carpeta s’utilitzen durant  tota l’escolarització. 

Igualment tots els alumnes elaboren un cançoner que es comença a P3 i s’acaba a 6è. 

 
 

  



MATERIAL  P3 ( CURS 2015-2016) 

LLISTAT DE MATERIAL PER DUR A L’ESCOLA  

Tots els objectes personals han d’anar marcats amb el nom en lletra de pal. 

 

 UNA BOSSA DE ROBA 

Pot ser amb nanses llargues per penjar a l’esquena però, ha de ser de roba. 

Ha d’anar marcada amb el nom i almenys un cognom.  

Ha de ser gran, d’uns 30 x 40 cm ja que els divendres hi ha de cabre la bata, el got, 

la  jaqueta del pati quan faci falta ... 

 

MOLT IMPORTANT: 

Per motius d’espai als penjadors i com que durant el curs no han de transportar Ilibres, 

els alumnes NO HAN DE DUR MOTXILLES.  N’hi ha prou amb la bossa de roba. 

Només caldrà que portin una motxilla el dia que vagin d’excursió. 

 

 UN TOVALLÓ marcat amb el nom. 

Cada dia l’haureu de posar a la bossa junt amb la carmanyola de l’esmorzar.  

Cal que els nens i nenes esmorzin bé a casa.  

L’esmorzar que fan a l’escola a les 10:30 no ha de ser l’àpat més important del 

matí.  

Tingueu en compte que el que portin per menjar a l’escola sigui saludable i de mida 

adequada. 

 

 UNA BATA amb goma als punys, cordada al davant i amb botons grossos. 

Ha de tenir el nom marcat amb lletra de pal (majúscules) a la part esquerra.  

La veta de penjar ha d’ésser d’uns 20 cm. 

 

 UN GOT DE PLÀSTIC, sense nansa, marcat amb retolador permanent. 

Millor si és petit i de plàstic tou. 

 

 LES JAQUETES I ABRICS han de tenir una veta de 20 cm i anar marcats amb el 

nom. 

 

 ROBA DE RECANVI 

No cal portar-ne 

A l’escola ja tenim roba per poder-se canviar en cas que s’embrutin. 

Aquesta roba s’haurà de retornar neta tan aviat com sigui possible. 

 

 PSICOMOTRICITAT 

El dia de psicomotricitat cal que portin roba còmode: 

Pantalons curts i samarreta (quan faci calor) i xandall (quan faci fred). 

Sabatilles de sola blanca cordades amb "velcro" i marcades amb nom i 

cognom. 

 

  



MATERIAL NECESSARI PELS ALUMNES QUE ES QUEDEN FIXOS A MENJADOR 

 

 UNA BOSSA d'un color diferent de la de la classe.  

Totes les coses del menjador han d’anar dins d’aquesta altra bossa. Els alumnes la 

duran els dilluns a l’escola i la retornaran a casa els divendres.  

A la bossa de menjador s’hi ha de posar: 

 

 UNA ALTRA BATA d'un color diferent de la de la classe.  

Amb goma als punys, cordada al davant i amb botons grossos. 

Ha de tenir el nom marcat amb lletra de pal (majúscules) a la part esquerra.  

La veta de penjar ha d’ésser d’uns 20 cm. 

 

 UN LLENÇOL 

Aquest llençol us el deixarà l’escola durant tot el curs. 

L’haureu de rentar cada cap de setmana i tornar-lo a final de curs.  

 

Els alumnes que es quedin eventualment al menjador han comprar el tiquet i 

comunicar-ho per escrit a la mestra. 

 

ORGANITZACIÓ PER A LES ENTRADES I SORTIDES DE L’ESCOLA 

 

 L’ENTRADA a l’escola la faran amb vosaltres. Haureu d’anar amb ells fins al 

penja-robes del passadís, allà deixaran les bosses, agafaran la bata i entraran a la 

classe amb la bata posada.  

Més endavant, quan us avisem, ja podran fer-ho tots sols. Aleshores els haureu 

d’acomiadar a la porta de l’escola. 

 LA SORTIDA la faran sempre per la porta principal. En cas de venir a buscar el nen 

o nena un cangur o algú diferent als pares, cal comunicar-ho per escrit. (Hi ha una 

autorització penjada a la web). 

 

Us demanem la màxima puntualitat tant a les entrades com a les sortides. 

 

SORTIDES i EXCURSIONS: 

La majoria d’excursions es faran amb sortida i arribada a l’escola. 

Quan excepcionalment es facin des de la Plaça Taulí us avisarem per correu.  

 

 

EL DIA 10 DE SETEMBRE HEU DE PORTAR 

 

 Una capsa de mocadors de paper. 

 Un paquet gran de tovalloletes humides. 

 L’informe de l’Escola Bressol. 

 

 

BON ESTIU !  



 

 

 

 

      ESCOLA PÚBLICA  ENRIC CASASSAS              

 

 

MATERIAL  P4  ( CURS 2015-2016) 

LLISTAT DE MATERIAL PER DUR A L’ESCOLA  

 

TOT EL MATERIAL HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM 

 

 Una bossa de roba per dur-hi l’esmorzar i el tovalló cada dia. 

Pot ser amb nanses llargues per penjar a l’esquena però, ha de ser de roba. 

 Un got de plàstic. 

 Un tovalló.  

 Una bata amb goma als punys, cordada al davant i amb botons grossos. 

Ha de tenir el nom marcat amb lletra de pal (majúscules) a la part esquerra.  

La veta de penjar ha d’ésser d’uns 20 cm. 

 Una capsa de mocadors de paper. 

 Un paquet de tovalloletes humides. 

 

MOLT IMPORTANT: 

Per motius d’espai als penjadors i com que durant el curs no han de transportar Ilibres, 

els alumnes NO HAN DE DUR MOTXILLES.  N’hi ha prou amb la bossa de roba. 

Només caldrà que portin una motxilla el dia que vagin d’excursió. 

 

 

BON ESTIU !    



 

 

 ESCOLA PÚBLICA  ENRIC CASASSAS 

 

MATERIAL  P5  (CURS 2015-2016) 

Us informem que, igual que els darrers cursos, la venda de llibres es farà des de 

l’ABACUS del carrer Tres Creus. A la botiga tindran preparats els lots corresponents de 

cada curs a partir del dia 14 de juliol. 

El pagament es farà a la botiga en el moment de retirar-los. Tot això no implica cap 

obligació de compra en aquesta llibreria, tanmateix l'AMPA fa aquesta recomanació 

pels beneficis indirectes que comporta a l'Associació (ABACUS hi té un acord), i per 

extensió a l'escola en general. 

L’escola publicarà el llistat de llibres i material a la pàgina web.  

No folreu ni poseu el nom a cap llibre ni quadernet fins que les mestres no els hagin 

revisat. És necessari que marqueu amb nom i cognoms la bossa dels Ilibres. 

 

MATERIAL PER A L’INICI DE CURS 

TOT EL MATERIAL HA D’ANAR MARCAT AMB EL NOM 

 

 Una bossa de roba per dur-hi l’esmorzar i el tovalló cada dia. 

Pot ser amb nanses llargues per penjar a l’esquena però, ha de ser de roba. 

 Un got de plàstic. 

 Un tovalló.  

 Una bata amb goma als punys, cordada al davant i amb botons grossos. 

Ha de tenir el nom marcat amb lletra de pal (majúscules) a la part esquerra.  

La veta de penjar ha d’ésser d’uns 20 cm. 

 Una capsa de mocadors de paper. 

 Un paquet de tovalloletes humides. 

 

MOLT IMPORTANT: 

Per motius d’espai als penjadors i com que durant el curs no han de transportar Ilibres, 

els alumnes NO HAN DE DUR MOTXILLES.  N’hi ha prou amb la bossa de roba. 

Només caldrà que portin una motxilla el dia que vagin d’excursió. 

 

 

BON ESTIU ! 

P5 

 

AL VOLTANT DE LA CIÈNCIA:  

LES TRES RRR (5) 

ED. OXFORD                                      ISBN    978-84-673-5993-0 

 



 

 

 ESCOLA PÚBLICA  ENRIC CASASSAS              

 

MATERIAL  1r    (CURS 2015-2016) 

Us informem que, igual que els darrers cursos, la venda de llibres es farà des de 

l’ABACUS del carrer Tres Creus. A la botiga tindran preparats els lots corresponents de 

cada curs a partir del dia 14 de juliol. 

El pagament es farà a la botiga en el moment de retirar-los. Tot això no implica cap 

obligació de compra en aquesta llibreria, tanmateix l'AMPA fa aquesta recomanació 

pels beneficis indirectes que comporta a l'Associació (ABACUS hi té un acord), i per 

extensió a l'escola en general. 

L’escola publicarà el llistat de llibres i material a la pàgina web.  

No folreu ni poseu el nom a cap llibre ni quadernet fins que les mestres no els hagin 

revisat. És necessari que marqueu amb nom i cognoms la bossa dels Ilibres. 

 

MATERIAL PER A L’INICI DE CURS 

 Una bossa de roba per dur-hi l’esmorzar cada dia. Marcada amb el nom. 

Pot ser amb nanses llargues per penjar a l’esquena però, ha de ser de roba. 

 Una capsa de mocadors de paper. 

 

MOLT IMPORTANT: 

Per motius d’espai als penjadors, els alumnes NO HAN DE DUR MOTXILLES.   

N’hi ha prou amb la bossa de roba. 

Només caldrà que portin una motxilla el dia que vagin d’excursió. 

 

 

BON ESTIU ! 

  

1r 

CASTELLÀ 

LENGUA CASTELLANA VENTIJOL CICLO INICIAL 1º 

ED. BARCANOVA                             ISBN 978-84-489-2986-2  

 

MATEMÀTIQUES 

SET I MIG Quaderns de matemàtiques  

ED. TEIDE  

Nº 2                                                    ISBN 978-84-307-7818-8 

Nº 4                                                    ISBN 978-84-307-7821-8 

Nº 6                                                    ISBN 978-84-307-7822-5 

 



  

 

 
       ESCOLA PÚBLICA  ENRIC CASASSAS              

 

MATERIAL  2n    (CURS 2015-2016) 

Us informem que, igual que els darrers cursos, la venda de llibres es farà des de 

l’ABACUS del carrer Tres Creus. A la botiga tindran preparats els lots corresponents de 

cada curs a partir del dia 14 de juliol. 

El pagament es farà a la botiga en el moment de retirar-los. Tot això no implica cap 

obligació de compra en aquesta llibreria, tanmateix l'AMPA fa aquesta recomanació 

pels beneficis indirectes que comporta a l'Associació (ABACUS hi té un acord), i per 

extensió a l'escola en general. 

L’escola publicarà el llistat de llibres i material a la pàgina web.  

No folreu ni poseu el nom a cap llibre ni quadernet fins que les mestres no els hagin 

revisat. És necessari que marqueu amb nom i cognoms la bossa dels Ilibres. 

 

2n 

MATEMÀTIQUES  

SET I MIG Quaderns de matemàtiques 

ED. TEIDE 

Nº 8                                                   ISBN 978-84-307-7824-9 

Nº 9                                                   ISBN 978-84-307-7824-6 

Nº 10                                                 ISBN 978-84-307-7826-3 

 

ANGLÈS  

SRPRISE 2 (CLASS BOOK WITH MULTI-ROM)  

Ed. OXFORD                                         ISBN 9780194409469 

 

MATERIAL PER A L’INICI DE CURS 

 Una bossa de roba per dur-hi l’esmorzar cada dia. Marcada amb el nom. 

Pot ser amb nanses llargues per penjar a l’esquena però, ha de ser de roba. 

 Una capsa de mocadors de paper. 

 

MOLT IMPORTANT: 

Per motius d’espai als penjadors, els alumnes NO HAN DE DUR MOTXILLES.   

N’hi ha prou amb la bossa de roba. 

Només caldrà que portin una motxilla el dia que vagin d’excursió. 

 

 

BON ESTIU ! 

  



 

 

ESCOLA PÚBLICA  ENRIC CASASSAS              

 

MATERIAL  3r  (CURS 2015-2016) 

Us informem que, igual que els darrers cursos, la venda de llibres es farà des de 

l’ABACUS del carrer Tres Creus. A la botiga tindran preparats els lots corresponents de 

cada curs a partir del dia 14 de juliol. 

El pagament es farà a la botiga en el moment de retirar-los. Tot això no implica cap 

obligació de compra en aquesta llibreria, tanmateix l'AMPA fa aquesta recomanació 

pels beneficis indirectes que comporta a l'Associació (ABACUS hi té un acord), i per 

extensió a l'escola en general. 

L’escola publicarà el llistat de llibres i material a la pàgina web.  

No folreu ni poseu el nom a cap llibre ni quadernet fins que les mestres no els hagin 

revisat. És necessari que marqueu amb nom i cognoms la bossa dels Ilibres. 

 

MATERIAL PER A L’INICI DE CURS 

 Un estoig o bossa buida on càpiga un regle de 20 cm.    

 Una capsa de mocadors de paper. 

 

BON ESTIU !  

3r   

CATALÀ 

ORTOGRAFIA CATALANA 

Quaderns 1, 2 i 3 + CD  

EDICIONS ÀLBER                             ISBN 978-84-88887-61-0 

 

CASTELLÀ 

CUADERNO DE LENGUA CASTELLANA 7 

Ed. BAULA                                 ISBN/EAN 978-84-479-2406-6 

 

MATEMÀTIQUES 

PAI nº 4    

ED. CRUÏLLA                                             ISBN 84-661-0327-9 

 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES3r 

Mètode DECA (Quadern de treball)  

Ed Santillana                                      ISBN  978-84-85820-07-8 

 

QUINZE SÓN QUINZE,  Nº 3 

ED. TEXT-LA GALERA                              ISBN 84-7739-994-8 

 

 

AGENDA d’ABACUS 

 



 

 

ESCOLA PÚBLICA  ENRIC CASASSAS              

MATERIAL  4t    (CURS 2015-2016) 

Us informem que, igual que els darrers cursos, la venda de llibres es farà des de 

l’ABACUS del carrer Tres Creus. A la botiga tindran preparats els lots corresponents de 

cada curs a partir del dia 14 de juliol. 

El pagament es farà a la botiga en el moment de retirar-los. Tot això no implica cap 

obligació de compra en aquesta llibreria, tanmateix l'AMPA fa aquesta recomanació 

pels beneficis indirectes que comporta a l'Associació (ABACUS hi té un acord), i per 

extensió a l'escola en general. 

L’escola publicarà el llistat de llibres i material a la pàgina web.  

No folreu ni poseu el nom a cap llibre ni quadernet fins que les mestres no els hagin 

revisat. És necessari que marqueu amb nom i cognoms la bossa dels Ilibres. 

 

 

MATERIAL PER A L’INICI DE CURS 

 Un estoig o bossa buida on càpiga un regle de 20 cm.    

 Una capsa de mocadors de paper. 

 

BON ESTIU !  

4t 

CASTELLÀ 

CUADERNO DE LENGUA CASTELLANA  8  

Ed. BAULA                                 ISBN/EAN 978-84-479-2407-3 

 

MATEMÀTIQUES 

QUINZE SÓN QUINZE nº 4 

ED. TEXT- LA GALERA                                 ISBN 84-7739-995-6 

 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 4t 

Mètode DECA (Quadern de treball) 

Ed Santillana                                          ISBN  978-84-85820-09-2 

 

QUADERN DE TREBALL 4t  

Ed Barcanova                                             ISBN  9788448931889 

 

ANGLÈS 

SURPRISE 4 (Activity Book) 

Ed. OXFORD                                         ISBN  978-0-19-440809-7 

 

 

AGENDA d’ABACUS  



 

 

ESCOLA PÚBLICA  ENRIC CASASSAS              

MATERIAL  5è    (CURS 2015-2016) 

Us informem que, igual que els darrers cursos, la venda de llibres es farà des de 

l’ABACUS del carrer Tres Creus. A la botiga tindran preparats els lots corresponents de 

cada curs a partir del dia 14 de juliol. 

El pagament es farà a la botiga en el moment de retirar-los. Tot això no implica cap 

obligació de compra en aquesta llibreria, tanmateix l'AMPA fa aquesta recomanació 

pels beneficis indirectes que comporta a l'Associació (ABACUS hi té un acord), i per 

extensió a l'escola en general. 

L’escola publicarà el llistat de llibres i material a la pàgina web.  

 

No folreu ni poseu el nom a cap llibre ni quadernet fins que les mestres no els hagin 

revisat. És necessari que marqueu amb nom i cognoms la bossa dels Ilibres. 

 

 

5è 

MATEMÀTIQUES 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 5è 

Mètode DECA (Quadern de treball) 

Ed. SANTILLANA                                ISBN 978-84-9047-112-8 

 

ANGLÈS  

BIG SURPRISE 5 (Activity Book) 

Ed. OXFORD                                       ISBN 978-0-19-451624-2 

 

AGENDA d’ABACUS  

 

  



MATERIAL PER A L’INICI DE CURS 

 Bolígraf: blau, negre, verd i vermell. 

 Pilot negre que es pugui esborrar. 

 Llapis, goma i maquineta 

 Llapis de colors (6 colors).  

 Regle de 20 cm. 

 Transportador júnior, amb graduació del 0 al 180 en ambdós sentits. 

 Compàs escolar metàl·lic. 

 Carpeta classificadora (12 apartats) que no sigui d’acordió. 

 Calculadora solar no científica. 

 Llibreta amb espiral de mida quartilla i tapes dures, de 40 o 50 fulls. 

 Un retolador fluorescent groc. 

 

 

Material per tenir a casa i anar portant a l’escola a mesura que els faci falta: 

 

 Fulls reciclats sense foradar DIN A4. 

 Fulls quadriculats de 4 mil·límetres (paquet de 100 unitats). 

 Una capseta de clips núm. 2 

 

 

Altres: 

 Un PEN DRIVE de memòria. 

 FLABIOL de plàstic (model f02 2012) 

 (EL VENDRAN DIRECTAMENT DES DE L’AMPA A PARTIR DE L’OCTUBRE) 

 Una capsa de mocadors de paper. 

 

 

Cal etiquetar amb el nom de cada nen o nena: el regle, el transportador, el compàs i la 

calculadora. 

Us demanem que tingueu en compte que durant el curs cal anar renovant el material 

gastat, perdut o en mal estat. 

 

 

BON ESTIU ! 

  



 

 
ESCOLA PÚBLICA  ENRIC CASASSAS             

MATERIAL  6è   (CURS 2015-2016) 

Us informem que, igual que els darrers cursos, la venda de llibres es farà des de 

l’ABACUS del carrer Tres Creus. A la botiga tindran preparats els lots corresponents de 

cada curs a partir del dia 14 de juliol. 

El pagament es farà a la botiga en el moment de retirar-los. Tot això no implica cap 

obligació de compra en aquesta llibreria, tanmateix l'AMPA fa aquesta recomanació 

pels beneficis indirectes que comporta a l'Associació (ABACUS hi té un acord), i per 

extensió a l'escola en general. 

L’escola publicarà el llistat de llibres i material a la pàgina web.  

 

No folreu ni poseu el nom a cap llibre ni quadernet fins que les mestres no els hagin 

revisat. És necessari que marqueu amb nom i cognoms la bossa dels Ilibres. 

 

 

 

 

  

6è 

MATEMÀTIQUES 

RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 6è 

Mètode DECA (Quadern de treball) 

Ed. SANTILLANA                                ISBN 978-84-9047-112-8 

 

 

AGENDA d’ABACUS 

 



MATERIAL PER A L’INICI DE CURS 

 Bolígraf: blau, negre, verd i vermell. 

 Pilot negre que es pugui esborrar. 

 Llapis, goma i maquineta 

 Llapis de colors (6 colors).  

 Regle de 20 cm. 

 Transportador júnior, amb graduació del 0 al 180 en ambdós sentits. 

 Compàs escolar metàl·lic. 

 Carpeta classificadora (12 apartats) que no sigui d’acordió. 

 Calculadora solar no científica. 

 Llibreta amb espiral de mida quartilla i tapes dures, de 40 o 50 fulls. 

 Un retolador fluorescent groc. 

 

 

Material per tenir a casa i anar portant a l’escola a mesura que els faci falta: 

 

 Fulls reciclats sense foradar DIN A4. 

 Fulls quadriculats de 4 mil·límetres (paquet de 100 unitats). 

 Una capseta de clips núm. 2 

 

 

Altres: 

 Un PEN DRIVE de memòria. 

 FLABIOL de plàstic (model f02 2012) 

 (EL VENDRAN DIRECTAMENT DES DE L’AMPA A PARTIR DE L’OCTUBRE) 

 Una capsa de mocadors de paper. 

 

 

Cal etiquetar amb el nom de cada nen o nena: el regle, el transportador, el compàs i la 

calculadora. 

Us demanem que tingueu en compte que durant el curs cal anar renovant el material 

gastat, perdut o en mal estat. 

 

 

BON ESTIU ! 


