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LLIBRES DE TEXT  
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curs 2009-10  

 

1r 
PRIMARIA 

Data inici de curs: 14 de setembre  1r nivell del Cicle Inicial  

    
LLISTA DE MATERIAL  

 

 
MATERIAL COMÚ : 
Els alumnes de l’escola disposen d’un material fungible comú. La quota corresponent a aquest material 
del curs és de 26 euros  que es cobrarà a través del compte bancari que heu autoritzat. 
 
 

MATERIAL PERSONAL que ha de portar cada alumne: 
• 1 estoig (no metàl·lic) amb 2 llapis STAEDLER N.2, goma, maquineta i colors de fusta. 
• 1 capsa de plastidecor de 12 unitats (amb un estoig no metàl·lic). 
• 1 barra de pegament gran 
• 4 portafolis de plàstic transparent, obert per 2 costats, tamany foli. 
• 1 regle de 30 cm. 
• 2 carpetes senzilles de tamany foli, sense solapa. 
• 1 arxivador de cartró de dues anelles, en posició vertical, i el llom de 4 cm. d’amplada. 
• 1 tisores amb una cinta amb el nom (model similar a Kaikut). 
• 2 fotos tamany carnet, original. 
• 1 capsa de retoladors prims de 12 unitats. 
• Uns auriculars senzills en una bossa amb el nom. 

 
• El xandall de l’escola es pot comprar a Esports Catedral (carrer Major, 44). 

 
• Si us plau, que els nens/es no portin motxilles amb rodes. 

 
• Us recordem que la bata és obligatòria durant el Cicle Inicial. 

 
• Poseu el nom del nen/a a tot el material. 

 
• El dia 9 de setembre, de 2/4 de 10 a les 12, cal que portin el material a la classe per tal d’evitar als 

nens/es l’excés de pes el dia que comencin. 
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       Cèsar August 
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I MATERIAL 
 
 
 
 
 

curs 2009-10  

 

1r 
PRIMARIA 

Data inici de curs: 14 de setembre  1r nivell del Cicle Inicial  

 
 
 

LLISTA DE LLIBRES  
àrea títol  Edi torial (ISBN)  

Llengua catalana 
 Llengua 1. Llengua i literatura  

Vicens Vives  
(978-84-316-1174-3) 

R La balena blanca 
Llibre de lectura 1  

Castellnou 
(978-84-8287-760-7) 

Llengua castellana Lengua castellana. JARA 1 Vicens Vives  
(978-84-316-1167-5) 

Matemàtiques 1 Matemàtiques – Projecte Encaix 
(No cal folrar)  

Casals 
(978-84-218-3046-8) 

Música  R Música-1  
Educació primària - cicle inicial, 1 

Publicacions de  
l’Abadia de Montserrat  
(978-84-8415-219-47506-4) 

Anglès Surprise! 1 (Class book + Activity book)  
Oxford  
(978-0-19-440800-4) 
(978-0-19-440806-6) 
 

Coneixement del Medi 
Medi 1 (Medi natural, social i cultural) 
C.I. Primer curs 

Vicens Vives  
(978-84-316-1253-5) 

* 
Religió * Religió catòlica 1 (català) 

Edebé (edició 2008) 
(978-84-236-8911-8) 

Ensenyaments 
alternatius * 

Jo, tu, tots nosaltres. Quaderns d’educació moral i 
cívica. 1r (No cal folrar)  

Grup Promotor Santillana 
(978-84-843-5159-7) 

* Només han de comprar un d’aquests dos llibres, segons l’opció triada. 
 

• Les caselles ombrejades i amb la lletra “R” corresponen als llibres inclosos en el Programa de 
reutilització de llibres de text i material didàctic complementari, és a dir, aquells llibres que 
compra l’escola i que les famílies paguen una quota d’1€ per llibre i any.  
Les famílies que no s’hi han adherit al programa, sí que els hauran de comprar. 
 

• Els llibres s’han de portar folrats i amb el nom a la tapa. 
 

• Els llibres es poden adquirir a qualsevol llibreria de la ciutat.  
A partir del proper curs, a la Cooperativa Abacus (carrer Gasòmetre, 32) podreu trobar     tots 
els llibres del curs, a partir del 28 de juliol, en horari comercial de 10 a 21 h. No fa falta fer 
reserva de llibres.  
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2n 
PRIMARIA 

Data inici de curs: 14 de setembre  2n nivell del Cicle Inicial  

 
LLISTA DE MATERIAL  

 
MATERIAL COMÚ : 
Els alumnes de l’escola disposen d’un material fungible comú. La quota corresponent a aquest 
material del curs és de 26 euros  que es cobrarà a través del compte bancari que heu autoritzat. 
 
MATERIAL PERSONAL que ha de portar cada alumne : 
• 1 estoig (no metàl·lic) de dos pisos amb: llapis, goma, maquineta, retoladors i colors de fusta. 
• 1 capsa de plastidecor (12 unitats)   
• 1 barra de pegament gran  
• 1 tisores 
• 2 carpetes senzilles de tamany foli 
 
• El xandall de l’escola es pot comprar a Esports Catedral (carrer Major,44). 
 
• Poseu el nom del nen/a a tot el material. 

 
• Us recordem que la bata és obligatòria durant el Ci cle Inicial. 

 
• Si us plau, que els nens/es no portin motxilles amb  rodes. 

 
• El dia 9 de setembre , de 2/4 de 10 a les 12, cal que portin el material a la classe per tal d’evitar el 

sobreprès als nens el dia que comencin. 
 

• A partir del mes d’octubre continuarem amb el préstec de lectura (en català) per a casa. És per 
això que els demanem que comprin un llibre  entre els d’aquestes col·leccions: 

 
• Editorial Destino: Col·lecció “Jerònimo Stilton” 
• Editorial SM: Col·lecció “El vaixell de vapor” 
• Editorial Bruño: Col·lecció Brúixola” 
• Editorial La Galera: Col·lecció “Grumets Grocs” 
• Editorial Cadí: Col·lecció “Muntanya Encantada” 
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2n 
PRIMARIA 

Data inici de curs: 14 de setembre  2n nivell del Cicle Inicial  

 
 

LLISTA DE LLIBRES  
Àrea títol  Editorial (ISBN)  

Llengua catalana 
 Llengua Catalana 2. Llengua i literatura. 

Vicens Vives  
(978-84-316-1181-1) 

R La balena blanca. 
Llibre de lectura 2  

Castellnou 
(978-84-828-7761-7) 

Llengua castellana Lengua Castellana 2. JARA 2 Vicens Vives  
(978-84-316-1168-2) 

Matemàtiques 

2 Matemàtiques -  Projecte Encaix  
(No cal folrar)  

Casals 
(978-84-218-3760-3) 

Col·lecció 9SET. Problemes núm. 12 Nadal 

Música  R Música-2  
Educació primària - cicle inicial, 2 

Publicacions de  
l’Abadia de Montserrat  
(978-84-8415-247-7) 

Coneixement del Medi 
Medi 2 (Medi natural, social i cultural) 
C.I. Segon curs 

Vicens Vives  
(978-84-316-1258-0) 

Anglès Surprise! 2 (Class book + Activity book)  
Oxford  
(978-0-19-440801-1) 
(978-0-19-440807-3) 
 

* 
Religió * Religió catòlica 2 (català) 

Edebé (edició 2008) 
(978-84-236-8912-5) 

Ensenyaments 
alternatius * 

Jo, tu, tots nosaltres. Quaderns d’Educació moral 
i cívica. 2n (No cal folrar)  

Grup Promotor Santillana 
(978-84-843-5160-3) 

*  Només han de comprar un d’aquests dos llibres, segons l’opció triada. 
 
 

• Les caselles ombrejades en gris corresponen als llibres inclosos en el Programa de 
reutilització de llibres de text i material didàctic complementari, és a dir, aquells llibres que 
compra l’escola i que les famílies paguen una quota d’1€ per llibre i any.  
Les famílies que no s’hi han adherit al programa, sí que els hauran de comprar. 
 

• Els llibres s’han de portar folrats i amb el nom a la tapa. 
 

• Els llibres es poden adquirir a qualsevol llibreria de la ciutat.  
A partir del proper curs, a la Cooperativa Abacus (carrer Gasòmetre, 32) podreu trobar     tots 
els llibres del curs, a partir del 28 de juliol, en horari comercial de 10 a 21 h. No fa falta fer 
reserva de llibres.  
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3r 
PRIMARIA 

Data inici de curs: 14 de setembre  1r nivell del Cicle Mitjà  

 
 

LLISTA DE MATERIAL  
 

 
MATERIAL COMÚ : 
Els alumnes de l’escola disposen d’un material fungible comú. La quota corresponent a aquest 
material del curs és de 26 euros  que es cobrarà a través del compte bancari que heu autoritzat. 
 
 

MATERIAL PERSONAL que ha de portar cada alumne: 
 

• 1 arxivador de cartró de 4 anelles de 4 cm. de llom amb separadors. 
• 1 estoig amb tots els estris necessaris (NO metàl·lic)  
• 1 tisores “kalcut” 
• 1 regle de 30 cm. 
• 1 carpeta de gomes classificadora de tamany foli. 
• 1 capsa de 15 ceres Manley. 
• 1 àlbum de dibuix  DIN A3 sense marge. SENATOR (297x420 mm) 
• 1 capsa de llapis de colors de fusta. 
• 1 capsa de retoladors de bona qualitat. 
• 1 agenda (La proporcionarà l’AMPA gratuïtament als seus associats i a preu de cost als no 

associats, al principi de curs.) 
• 1 foto 

 
• Anglès: 1 dossier portafolis amb 40 fundes DIN A4. TAPA RESISTENT 

 
• Música: 1 dossier portafolis amb 20 fundes DINA 4 
 
• Religió: 1 llibreta gran de tapes dures i quadrícula amb espiral 
 
• Uns auriculars per a l’aula d’informàtica. 

 
• Poden aprofitar el material del curs passat. 

 
• El xandall de l’escola es pot comprar a Esports Catedral (carrer Major,44). 

 
• El dia 9 de setembre, de 2/4 de 10 a les 12, cal que portin el material a la classe per tal d’evitar el 

sobreprès als nens el dia que comencin. 
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3r 
PRIMARIA 

Data inici de curs: 14 de setembre  1r nivell del Cicle Mitjà  

 
 

LLISTA DE LLIBRES  
àrea Títol  Editorial (ISBN)  

Llengua catalana Llengua Catalana  
Cicle Mitjà 1 

Barcanova 
(978-84-489-2209-2) 

Llengua castellana Lengua Castellana 
Ciclo Medio 1 

Barcanova 
(978-84-489-2219-1) 

Matemàtiques Matemàtiques 3  Vicens Vives 
(978-84-316-8683-3) 

Coneixement del Medi 
Coneixement del Medi Natural, Social i 
Cultural 3 

Castellnou 
(978-84-980-4478-2) 

Anglès 
 Surprise! 3 (Activity book)  Oxford  

(978-0-19-440808-0) 

R Surprise! 3 (Class Book)  Oxford  
(978-0-19-440947-6) 

Música  R Música-3  
Educació primària - Cicle Mitjà, 1 

Publicacions de  
l’Abadia de Montserrat  
(978-84-8415-807-3) 

* 
Ensenyaments alternatius * Si us plau. Educació en valors. 3 

Claret 
(978-84-829-7767-9) 

Religió * Religió catòlica 3 Edebé 
(978-84-236-8913-2) 

* Només han de comprar un d'aquests dos llibres, segons l'opció triada.  

Diccionaris R Català Dídac, Santillana o similar 

 
 

• Les caselles ombrejades en gris corresponen als llibres inclosos en el Programa de 
reutilització de llibres de text i material didàctic complementari, és a dir, aquells llibres que 
compra l’escola i que les famílies paguen una quota d’1€ per llibre i any.  
Les famílies que no s’hi han adherit al programa, sí que els hauran de comprar. 
 

• Els llibres s’han de portar folrats i amb el nom a la tapa. 
 

• Els llibres es poden adquirir a qualsevol llibreria de la ciutat.  
A partir del proper curs, a la Cooperativa Abacus (carrer Gasòmetre, 32) podreu trobar     tots 
els llibres del curs, a partir del 28 de juliol, en horari comercial de 10 a 21 h. No fa falta fer 
reserva de llibres.  
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4t 
PRIMARIA 

Data inici de curs: 14 de setembre  2n nivell del Cicle Mitjà  

 
 

LLISTA DE MATERIAL  
 

 
MATERIAL COMÚ : 
Els alumnes de l’escola disposen d’un material fungible comú. La quota corresponent a aquest 
material del curs és de 26 euros  que es cobrarà a través del compte bancari que heu autoritzat. 
 

 
MATERIAL PERSONAL que ha de portar cada alumne:  
• 1 arxivador de cartró de 4 anelles de 4 cm. de llom amb separadors (pot servir el del curs 

passat).   
• 1 estoig amb cremallera (NO plumier metàl·lic) amb tots els estris necessaris 
• 1 regle de 30 cm. 
• 1 escaire. 
• 1 compàs. 
• 1 transportador d’angles de plàstic transparent amb la numeració negra. 
• 1 carpeta de gomes classificadora tamany foli  
• 1 àlbum de dibuix DIN A3 sense marge. SENATOR (297x420mm) 
• 1 capsa de retoladors de bona qualitat. 
• 1 capsa de llapis de colors de fusta. 
• 1 agenda  (La proporcionarà l’AMPA gratuïtament als seus associats i a preu de cost als no 

associats, al principi de curs.) 
• 1 foto 
• Uns auriculars per a l’aula d’informàtica (els mateixos del curs passat). 
•  
• Música: 1 dossier portafolis amb 20 fundes de DIN A4 (el mateix del curs passat) i, a partir del 

2n trimestre, una flauta amb digitació alemanya (es recomana el model HOHNER 9508) 
 

• Anglès: 1 dossier portafolis amb 40 fundes DIN A4.TAPA RESISTENT. 
 

• Han de portar la llibreta de Religió de tercer. 
 

• A la llista no hi figuren ni les tèmperes ni les ceres ni els pinzells perquè ho tenen a la classe. 
També haurien d'aprofitar tot el que sigui possible del curs passat. 
 

• El xandall de l’escola  es pot comprar a Esports Catedral (carrer Major,44). 
 

• El dia 9 de setembre , de 2/4 de 10 a les 12, cal que portin el material a la classe per tal 
d’evitar el sobreprès als nens el dia que comencin.  
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4t 
PRIMARIA 

Data inici de curs: 14 de setembre  2n nivell del Cicle Mitjà  

 
 

LLISTA DE LLIBRES  
Àrea títol  Editorial (ISBN)  

Llengua catalana 
Llengua Catalana  
Cicle Mitjà 2 

Barcanova 
(978-84-489-2214-6) 

Llengua castellana 
Lengua Castellana 
Ciclo Medio 2 

Barcanova 
(978-84-489-2224-5) 

Matemàtiques Matemàtiques 4 
Vicens Vives 
(978-84-316-8684-0) 

Coneixement del Medi Coneixement del Medi Natural, Social i 
Cultural 4 

Castellnou 
(978-84-9804-479-9) 

Anglès 

 Surprise! 4 (Activity book)  Oxford  
(978-0-19-440809-7) 

R Surprise! 4  (Class Book)  Oxford  
(978-0-19-440948-3) 

Música  R Música-4  
Educació primària – Cicle Mitjà, 2 

Publicacions de  
l’Abadia de Montserrat  
(978-84-8415-806-6) 

* 
Ensenyaments alternatius * Si us plau. Educació en valors. 4 

Claret 
(84-8297-740-7) 

Religió * Religió catòlica 4 Edebé 
(978-84-236-8914-9) 

 * Només han de comprar un d'aquests dos llibres, segons l'opció triada.  

Diccionaris 

R Català Dídac, Santillana o similar 

R Castellà VOX, Santillana, Edebé o 
similar 

R Anglès: Diccionari Oxford Pocket Català Editorial Oxford 

 
 

• Les caselles ombrejades en gris corresponen als llibres inclosos en el Programa de 
reutilització de llibres de text i material didàctic complementari, és a dir, aquells llibres que 
compra l’escola i que les famílies paguen una quota d’1€ per llibre i any.  
Les famílies que no s’hi han adherit al programa, sí que els hauran de comprar. 
 

• Els llibres s’han de portar folrats i amb el nom a la tapa. 
 

• Els llibres es poden adquirir a qualsevol llibreria de la ciutat.  
A partir del proper curs, a la Cooperativa Abacus (carrer Gasòmetre, 32) podreu trobar     tots 
els llibres del curs, a partir del 28 de juliol, en horari comercial de 10 a 21 h. No fa falta fer 
reserva de llibres.  
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5è 
PRIMARIA 

Data inici de curs: 14 de setembre  1r nivell del Cicle Superior  

 
 

LLISTA DE MATERIAL  
 

 
MATERIAL COMÚ : 
Els alumnes de l’escola disposen d’un material fungible comú. La quota corresponent a aquest 
material del curs és de 26 euros  que es cobrarà a través del compte bancari que heu 
autoritzat. 
 

 
MATERIAL PERSONAL que ha de portar cada alumne: 
• 1 bloc de 4 anelles (carpesà) amb 10 separadors. 
• 1 arxivador A-Z amb capsa. 
• 1 estoig amb cremallera (NO plumier metàl·lic) amb tots els estris necessaris : maquineta amb dipòsit; 

goma; llapis; bolígrafs blau i vermell; 2 retoladors marcadors; 1 retolador punta fina negre, ... 
• 1 tisores escolars i 1 regle de 30 cm. Els alumnes necessiten també un escaire, un cartabò, un 

semicercle graduat de plàstic transparent amb la numeració negra i un compàs de bona qualitat. 
• 1 capsa de 15 ceres Manley. 
• 1 capsa de llapis de colors de fusta. 
• 1 carpeta de cartró amb bossa. 
• 20 bosses dossier (mida foli). 
• 1 agenda.  (La proporcionarà l’AMPA gratuïtament als seus associats i a preu de cost als no 

associats, al principi de curs.) 
• Uns auriculars per a l’aula d’Informàtica i Anglès. 
• 1 capsa de retoladors. 

 
• Música :  1 flauta amb digitació alemanya (es recomana el model HONNER 9508) 

               1 dossier portafolis amb 40 fundes DIN A4 
 

• Anglès:   1 dossier de 40 fundes (mida foli) 
 
• El xandall de l’escola es pot comprar a Esports Catedral (carrer Major,44). 

 
• Tot el material ha d’estar marcat amb el nom de l’alumne. 

 
• Poden aprofitar el material del curs passat. 

 
• A fi de descarregar pes, poden portar el material i els llibres durant els dos primers dies de curs (14 i 

15 de setembre); no abans de començar el curs .  
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5è 
PRIMARIA 

Data inici de curs: 14 de setembre  1r nivell del Cicle Superior  

 
 

LLISTA DE LLIBRES  
àrea Títol  Editorial (ISBN)  

Llengua catalana 
Llengua 5 
Projecte Tram  

Editorial Text – La Galera 
(978-84-412-1780-5) 

Llengua castellana 
Lengua castellana 5 
Proyecto Tram 

Editorial Text – La Galera 
(978-84-412-1784-3) 

Matemàtiques 
Matemàtiques  
Cicle Superior 1 

Editorial Barcanova 
978-84-489-2409-6 

Coneixement del Medi 
Coneixement del Medi 5 
Projecte Tram 

Editorial Text – La Galera 
(978-84-412-1788-1) 

Anglès 

 
Surprise! 5  
(Activity Book + Study Skills Booklet)  

Oxford  
(978-0-19-440937-7) 

R Surprise! 5 
(Class Book) 

Oxford  
(978-0-19-440949-0) 

Música  R Música-5  
Educació primària - cicle superior, 1 

Publicacions de  
l’Abadia de Montserrat  
(978-84-9883-002-6) 

Educació per a la 
Ciutadania 

Educació per a la ciutadania 
Projecte Tornassol 
amb el Quadern de treball (978-84-307-7780-8)  

Teide 
(978-84-307-7779-2) 

* Religió * Religió catòlica 5 (Projecte Ruah)  
Edebé 
(978-84-236-7435-0) 

* Només han de comprar aquest llibre, els que han fet l’opció de Religió 

Diccionaris 

R Català Dídac, Santillana o similar 

R Castellà 
VOX, Santillana, Edebé o 
similar 

R Anglès: Diccionari Oxford Pocket Català Editorial Oxford 

 
• Les caselles ombrejades en gris corresponen als llibres inclosos en el Programa de 

reutilització de llibres de text i material didàctic complementari, és a dir, aquells llibres que 
compra l’escola i que les famílies paguen una quota d’1€ per llibre i any.  
Les famílies que no s’hi han adherit al programa, sí que els hauran de comprar. 
 

• Els llibres s’han de portar folrats i amb el nom a la tapa. 
 

• Els llibres es poden adquirir a qualsevol llibreria de la ciutat.  
A partir del proper curs, a la Cooperativa Abacus (carrer Gasòmetre, 32) podreu trobar     tots 
els llibres del curs, a partir del 28 de juliol, en horari comercial de 10 a 21 h. No fa falta fer 
reserva de llibres.  
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6è 
PRIMARIA 

Data inici de curs: 14 de setembre  2n nivell del Cicle Superior  

 
 

LLISTA DE MATERIAL  
 

MATERIAL COMÚ : 
Els alumnes de l’escola disposen d’un material fungible comú. La quota corresponent a aquest 
material del curs és de 26 euros  que es cobrarà a través del compte bancari que heu 
autoritzat. 
 

MATERIAL PERSONAL que ha de portar cada alumne: 
• 1 bloc de 4 anelles (carpesà) amb 10 separadors. 
• 1 arxivador A-Z amb capsa. 
• 1 estoig amb cremallera (NO plumier metàl·lic) amb tots els estris necessaris : maquineta amb dipòsit; 

goma; llapis; bolígrafs blau i vermell; 2 retoladors marcadors; 1 retolador punta fina negre, ... 
• 1 tisores escolars i 1 regle de 30 cm. Els alumnes necessiten també un escaire, un cartabò, un 

semicercle graduat de plàstic transparent amb la numeració negra i un compàs de bona qualitat. 
• 1 capsa de 15 ceres Manley (si no la tenen de 5è) 
• 1 capsa de llapis de colors de fusta. 
• 20 bosses dossier (mida foli). 
• 1 agenda.  (La proporcionarà l’AMPA gratuïtament als seus associats i a preu de cost als no associats, 

al principi de curs.) 
• 1 capsa de retoladors. 
• Uns auriculars per a l’aula d’Informàtica i d’Anglès. 

 
• Música : 1 flauta amb digitació alemanya (es recomana el model HONNER 9508).  

              1 dossier portafolis de 40 fundes DIN A4 
• Anglès:   1 dossier de 40 fundes (mida foli) 
 

• El xandall de l’escola es pot comprar a Esports Catedral (carrer Major,44). 
 

• Tot el material ha d’estar marcat amb el nom de l’alumne. 
 

• Poden aprofitar el material del curs passat.  
 

• A fi de no dur tant pes, poden portar el material i els llibres durant els dos primers dies de curs (14 i 15 
de setembre); no abans de començar el curs .  
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6è 
PRIMARIA 

Data inici de curs: 14 de setembre  2n nivell del Cicle Superior  

 
 

LLISTA DE LLIBRES  
àrea títol  Editorial ( ISBN) 

Llengua catalana 
Llengua  
Projecte Tram  

Editorial Text – La Galera 
(978-84-412-1782-9) 

Llengua castellana 
Lengua castellana 6 
Proyecto Tram 

Editorial Text – La Galera 
(978-84-412-1786-7) 

Matemàtiques 
Matemàtiques  
Cicle Superior 2 

Editorial Barcanova 
(978-84-489-2413-3) 

Coneixement del Medi 
Coneixement del Medi 6 
Projecte Tram 

Editorial Text – La Galera 
(978-84-412-1790-4) 

Anglès 

 
Surprise! 6  
(Activity Book + Study Skills Booklet) 

Oxford  
(978-0-19-440938-4) 

R Surprise! 6  
(Class Book) 

Oxford  
(978-0-19-440950-6) 

Música  R Música-6  
Educació primària - cicle superior, 2 

Publicacions de  
l’Abadia de Montserrat  
(978-84-9883-133-7) 

Educació per a la 
Ciutadania 

Educació per a la ciutadania 
Projecte Tornassol 
amb el Quadern de treball (978-84-307-7780-8)  

Teide 
(978-84-307-7779-2) 

* Religió * Religió catòlica 6 (Projecte Ruah) 
Edebé 
(978-84-236-7611-8) 

* Només han de comprar aquest llibre, els que han fet l’opció de Religió 

Diccionaris 

R Català Dídac o Santillana 

R Castellà 
VOX, Santillana, Edebé o 
similar 

R Anglès Editorial Oxford 

 
• Les caselles ombrejades en gris corresponen als llibres inclosos en el Programa de 

reutilització de llibres de text i material didàctic complementari, és a dir, aquells llibres que 
compra l’escola i que les famílies paguen una quota d’1€ per llibre i any.  
Les famílies que no s’hi han adherit al programa, sí que els hauran de comprar. 
 

• Els llibres s’han de portar folrats i amb el nom a la tapa. 
 

• Els llibres es poden adquirir a qualsevol llibreria de la ciutat.  
A partir del proper curs, a la Cooperativa Abacus (carrer Gasòmetre, 32) podreu trobar     tots 
els llibres del curs, a partir del 28 de juliol, en horari comercial de 10 a 21 h. No fa falta fer 
reserva de llibres.  
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P3 
3 anys 

Data inici de curs: 14 de setembre  Educació Infantil  
 

LLISTA DE LLIBRES  
títol  editorial  
CAP I CUA 
Magnituds 1 

Editorial Onda 
ISBN: 9788421832776 

CAP I CUA 
Qualitats 1 

Editorial Onda 
ISBN: 9788421832745 

LECTURA I ESCRIPTURA Tres Tambors 
Quadern 1 

Editorial Cruïlla 
ISBN: 84-661-1108-5 

GRAFOMOTRICITAT 
Quadern 1 
Tres Tambors 

Editorial Cruïlla 
ISBN: 84-66-1-1111-5 
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P4 
4 anys 

Data inici de curs: 14 de setembre  Educació Infantil  
 

LLISTA DE LLIBRES  
títol  editorial  

Projecte educatiu “El petit univers” 
• Matemàtica – 4 anys 
• Descoberta de l’entorn – 4 anys 
• Música.  

BARCANOVA 
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P5 
5 anys 

Data inici de curs: 14 de setembre  Educació Infantil  
 

LLISTA DE LLIBRES  
títol  editorial  

Projecte educatiu “El petit univers” 
• Carpeta de Matemàtiques 
• Carpeta de Descoberta de l’entorn 
• Música 

 

BARCANOVA 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


