
Educació Primària 2n Cicle Inicial (2n)                                        curs 2014-2015            
 
1. RELACIÓ MATERIAL  
 
- 3 llapis de grafit STAEDTLER HB 2. 
- 1 maquineta de fer punta amb dipòsit. 
- 3 gomes d’esborrar STAEDTLER Mars Plàstic. 
- 1 barra adhesiva INSTANT de 40 g. 
- 1 capsa de 12 retoladors STAEDLER 320 (doble punta). 
- 1 capsa de llapis de colors STAEDTLER de 12 unitats. 
- 1 llibreta mida quart de 32 fulls amb ratlles i amb espiral marca ESCOLOFI. 
- 1 llibreta mida quart de 32 fulls amb quadrets (6x6) i amb espiral marca ESCOLOFI. 
- 1 Carpeta i Agenda personalitzada de venta exclusiva a la Papereria de Fornells. 
- 1 bata o camisa per a plàstica 
- 1 estoig de roba (metàl·lic no) per llapis i colors. 
- 1 regle de plàstic de 15 cm. 
- 1 carmanyola o similar per portar l’esmorzar diari. 

 
Nota: Aquesta llista és elaborada i revisada cada any  per l’equip de mestres de l’escola; per això és el 

material recomanat pel centre. Les famílies que decideixin comprar un material d’una altra marca, 
demanem que sigui de les mateixes característiques i qualitat que el de la llista. 

 
Atenció: Si part del material ja el teniu del curs passat, no cal comprar-lo. Tot el material que es pugui, 
porteu-lo amb el nom i el cognom del vostre fill o filla. 
 
Important: Si esteu adherits al programa de socialització de llibres de text no heu de comprar el 
següent llibre: lectura La balena blanca 2 (Ed. Castellnou). Aquest llibre actualment és difícil de 
trobar, per tant us recomanem que us socialitzeu. 
 
2. RELACIÓ DE LLIBRES DE 2n  
 
Matemàtiques Matemàtiques 2.     

Xifres 2.1 – 2.2 – 2.3 (Només llibre)  978-84-682-0165-8 Ed. Vicens Vives 

Llengua catalana Nou Llengua catalana 2   
Llibre de lectura 2 (La balena blanca)    

978-84-9804-765-3 
978-84-8287-761-7 Ed. Castellnou 

Llengua castellana Nou Lengua castellana 2     978-84-9804-761-5 Ed. Castellnou 

Llengua anglesa 
Quest 2 
- Pupil’s Book     
- Activity Book    

 
978-0-230-47898-5 
978-0-230-47772-8 

Ed. Macmillan 

Religió catòlica L'Arca Religió catòlica 2 978-84-412-1164-7 Ed. Text la Galera 
Ens. alternatius Jo, tu, tots nosaltres 2    978-84-7918-720-0 Ed. Santillana 
Educació musical Ventijol 2     978-84-489-3009-7 Ed. Barcanova 
Medi natural, social i cultural TRAM 2.0 Coneixement del medi 2 978-84-412-2273-1 Ed. Text la Galera 

 


