PRIMER DE CICLE INICIAL (1r)

CURS 2021-2022

LLIBRES:
● Llengua Catalana 1 Programa MOTS BARCANOVA INNOVA ISBN 978-84-489-4380-6
● NEW TIGER Activity Book
ISBN 978-1-380008-88-6
● JUMP MATH(es lliurarà des del centre. Preu: 25€ aprox. Aquest import us serà cobrat a l'inici de curs
amb el rebut de setembre des de l'administració de l'escola).



●

1rA
La festa monstruosa
Carles Cano

●

1rB
Filipo y Leo, un pícnic tranquilo
Ester García y Adolfo Serra

ISBN 978-84-15095-35-4
Ed. Animallibres Col·lecció Formiga Blanca
ISBN:9788414006443
Editorial Edelvives

MATERIAL:


▪

2 llapis marca Staedler, 2 gomes, 1 maquineta i un regle de 15 cms.

▪

1 punta fina negre i un de verd (no permanent).

▪

1 barra de pega sòlida gran i unes tisores.

▪

1 capsa de 24 ceres Manley.

▪

24 retoladors prims.

▪

12 retoladors gruixuts.

▪

24 colors de fusta.

▪

4 estoigs individuals per posar: els colors de fusta, els retoladors, els retoladors gruixuts i els estris
d’escriptura.

▪

1 capsa d’aquarel·les de 22/24 colors.

▪

2 pinzells de pèl gruixut, un del núm.2 i un del núm.8.

▪

1 carpeta tamany foli.

▪

1 carpeta de plàstic tipus sobre (per anglès).

▪

20 cartolines blanques sense forats DIN-A4.

▪

10 cartolines DIN-A4 de color negre.

▪

10 cartolines de colors DIN-A4 lila, taronja, rosa, groc, vermell, verd clar i verd fosc, blau clar, blau
fosc i gris.

▪

1 llibreta mida DIN-A5 amb tapa dura o de plàstic, amb espiral, de 80 pàgines, amb marge i una línia
horitzontal (es farà servir com a agenda d’escola).

▪

1 llibreta DIN-A4, amb tapa dura o de plàstic, amb espiral, de 80 pàgines, amb marge i una línia
horitzontal.

⮚ Cal marcar TOTS els llibres i TOT el material amb el nom de l’alumne.

ESCOLA ARRELS I. Trav. St. Isidre,5, 25280- Solsona, Tel. 973482724, primaria@escolaarrels.com

Segueix-nos !

