
Generalitat de Catalunya
    Departament d’Ensenyament
    Escola Joan Baptista Serra

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURS 2016-2017
PARVULARI DE 3 ANYS

MATÈRIA LLIBRE EDITORIAL ISBN OBSERVACIÓ

Educació Infantil

AXIOMA LLENGUA P3 BARCANOVA 978-84-4893882-6

AXIOMA MATEMÀTIQUES P3 BARCANOVA 978-84-489-3454-5

MATERIAL
-  1 llapis STAEDLER triplus SLIM
-  2 plastilines grans (colors roig, blau, groc o verd, a triar).
-  1 joc d’ instruments de modelar de 5 peces JOVI
-  1 corró JOVI
-  1 estisores KAICUT o STAINLESS
-  1 pinzell nº 8
-  1 capsa de 12 retoladors gruixuts STAEDLER
-  1 barres de pegament  gran INSTANT
-  1 capsa  de PLASTIDECORS BIC de 12 colors
-  1 capsa de ceres MANLEY de 15 colors 
-  4 fulls de gomets: amb forma de cercle, mida gran i menuda, color (roig i verd)
-  1 portafolis transparent
-  1 metre de velcro adhesiu blanc
-  1 paquet de 500 fulls blancs DIN A4, de 80 grams
-  1 paquet de folis de colors DIN A4 (100 fulls)
-  12 cartolines DIN A3 (blau, blanc,roig, verd viu, negre i taronja) 2 de cada color
-  1 bloc per a dibuix. Paper Basik de 130 gr/m2 de 10 fulls CANSON DINA3
-  1 carpeta de cuquet

ALTRE MATERIAL
-  1 bata  botonada al davant amb beta per a poder-la penjar i amb el nom del xiquet/a.
-  1 got de plàstic amb beta per penjar i amb el  nom
-  1 tovalloleta amb beta i nom
-  1 tovalló de roba amb nom
-  2  capses  de mocadors grans
-  1 recanvi gran de tovalloletes humides (72-80 unitats)
-  1 muda de recanvi dins d’ una bossa de plàstic amb el nom a fora

Cal  cosir una beta (15-20 cm) amb el nom a tota  la roba de penjar.
Al posar el nom es farà en lletra de pal (majúscules).

Si en un determinant moment necessiten un material en concret ja es demanarà.

El material el portaran a l’escola dins d’una bossa de plàstic amb el nom i curs del 
xiquet/a (el nom a la bossa i no  al material) a la reunió del dia 5 de setembre a les 
13:00 h

Avinguda Constitució, s/n
43530 Alcanar
Tel. 977730254 / 608084032 / 649579181
Fax 977730803
ceip-jbserra-alcanar@xtec.cat
http://www.xtec.cat/ceip-jbserra-alcanar



Generalitat de Catalunya
    Departament d’Ensenyament
    Escola Joan Baptista Serra

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURS 2016-2017
PARVULARI DE 4 ANYS

MATÈRIA LLIBRE EDITORIAL ISBN OBSERVACIÓ

Educació Infantil

AXIOMA LLENGUA P4 BARCANOVA 978-84-489-3885-7

AXIOMA MATEMÀTIQUES P4 BARCANOVA 978-84-489-3458-3

MATERIAL

-  2 goma MILAN  420
-  1 pegament de barra INSTANT gran
-  1 paquet de 500 fulls blancs DIN A4, de 80 grams
-  2 plastilina gran (a triar entre: taronja, lila, rosa, blanc o negre)
-  1 carpeta de 10 làmines de dibuix basik CANSON DINA3
-  2 cartolines DIN A4  de cadascun d'aquest colors ( roig, taronja, verd billar, blau mar, violeta)
-  2 cartolines DIN A3 de colors vius.
-  1 capsa de ceres Manley de 15 colors.
-  1 capsa de 12 retoladors prims.
-  1 capsa de 12 colors plastidecors.
-  1 llapis STAEDTLER NORIS CLUB HB

ALTRE MATERIAL

-  1 bata  botonada al davant amb beta per a poder-la penjar i amb el nom del xiquet/a.
-  1 got de plàstic amb beta i nom per a poder-lo penjar.
-  1 tovalloleta amb beta i nom per a poder-lo penjar.
-  1 tovalló de roba amb nom.
-  2 caixes de mocadors de paper 
-  1 recanvi gran de tovalloletes humides (72-80 unitats)

Cal  cosir una beta amb el nom a tota  la roba de penjar.
Al posar el nom es farà en lletra de pal ( majúscules).

Si en un determinant moment necessiten un material en concret ja es demanarà.

El material el portaran a l’escola dins d’una bossa de plàstic amb el nom i curs del 
xiquet/a el dia 8 de setembre (dijous) de 9’30 a 10’30 h.

Avinguda Constitució, s/n
43530 Alcanar
Tel. 977730254 / 608084032 / 649579181
Fax 977730803
ceip-jbserra-alcanar@xtec.cat
http://www.xtec.cat/ceip-jbserra-alcanar



Generalitat de Catalunya
    Departament d’Ensenyament
    Escola Joan Baptista Serra

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURS 2016-2017
PARVULARI DE 5 ANYS

MATÈRIA LLIBRE EDITORIAL ISBN OBSERVACIÓ

Educació 
Infantil

AXIOMA LLENGUA P5 BARCANOVA 978-84-489-3888-8

AXIOMA MATEMÀTIQUES P5 BARCANOVA 978-84-489-3462-0

MATERIAL

-  Aquarel·les JOVI 10
-  Cartolines IRIS DIN A4: 2 negre, 2 de groc canari, 2 blau turquesa, 2 de verd clar, 2 de roig, 2    
de lila i 2 de blanc.
-  1 capsa de 10 retoladors ALPINO “double”
-  1 capsa de PLASTIDECOR de 24 colors
-  1 llapis STAEDTLER  núm. 2 triplus slim  
-  2 pegament de barra gran INSTANT
-  1 paquet de 500 fulls blancs DIN A4, de 80 grams
-  6 fàsteners
-  1 plastilina gran a triar entre (roig, blau, verd, groc, lila i taronja)
-  1 goma Milan 420

ALTRE MATERIAL

-  1 bata  botonada al davant amb beta d'uns 20 cm per a poder-la penjar i amb el nom del 
xiquet/a.
-  1 got de plàstic amb beta i nom.
-  1 tovalloleta amb beta i nom.
-  1 tovalló de roba amb beta i nom
-  1 paquet  de tovalloletes humides de 80 unitats
-  1 bosseta de roba (esmorzar) amb el nom del xiquet/a.
-  1 caixa de mocadors de paper de 100 u.

Cal  cosir una beta amb el nom a tota  la roba de penjar.
Al posar el nom es farà en lletra de pal ( majúscules).

Si en un algun moment necessiten un material en concret ja es demanarà.
El material el portaran a l’escola dins d’una bossa de plàstic amb el nom i curs del 
xiquet/a el dia 5 de setembre (dilluns) de 9’30 a 11,00 h.

Avinguda Constitució, s/n
43530 Alcanar
Tel. 977730254 / 608084032 / 649579181
Fax 977730803
ceip-jbserra-alcanar@xtec.cat
http://www.xtec.cat/ceip-jbserra-alcanar


