NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE:
RESERVA DE LLIBRES
CURS 2021/2022
CURS: 1r. E.P.

Àrea
☐ CASTELLÀ

Títol del llibre

ISBN

Editorial

Lengua castellana 1º
Programa palabras

978-84-489-4409-4

BARCANOVA
INNOVA

☐ CULTURA
RELIGIOSA

Créixer 1r. E.P.

978-84-661-3066-0

CRUÏLLA

☐ CULTURA
RELIGIOSA

Un scrapbook per a Jesús

978-84-479-3834-6

BAULA

☐ 1 carpeta mida foli, amb gomes i butxaca interior blava
☐ 1 carpeta mida foli, amb gomes i butxaca interior groga
☐ 1 carpeta mida foli, amb gomes i butxaca interior vermella
MATERIAL

☐ 1 llibreta 26x20 apaïsada amb pauta de 3,5 mm. (*)
☐ 1 pastilla de plastilina Jovi (200 gr) de qualsevol color
☐ 1 capsa d’aquarel·les de 12 colors amb pinzell
☐ 1 paquet de 12 retoladors
El següent material es reutilitzarà de cursos anteriors, sempre i quan
estigui en bon estat:
- 1 Fitxer mida foli, apaïsat, amb dues anelles a l’esquerra (infantil)

(*) – Les llibretes són especials del Col·legi, si us plau, no les compreu fora.

El material del projecte d’Anglès AMCO, el del projecte de Matemàtiques Jump Math i el
dossier de català, es lliurarà a inici de curs a l’alumnat i es cobrarà mitjançant rebut.

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE:
RESERVA DE LLIBRES
CURS 2021/2022
CURS: 2n. E.P.

Àrea

Títol del llibre

ISBN

☐CASTELLÀ

Lengua Castellana 2º.
Programa palabras

978-84-489-4418-6

BARCANOVA
INNOVA

Llengua catalana 2.
Projecte CONSTRUÏM

978-84-661-3780-5

CRUÏLLA

Créixer 2n. E.P.

978-84-661-3067-7

CRUÏLLA

Un museu per als sentits

978-84-479-3842-1

BAULA

☐ CATALÀ

☐ CULTURA
RELIGIOSA
☐ CULTURA
RELIGIOSA

Editorial

Preu

☐ 1 arxivador vertical amb dues anelles a l’esquerra
☐ 2 llibretes apaïsades 26x20 amb línies (*)
MATERIAL

El següent material es reutilitzarà de cursos anteriors, sempre i
quan estigui en bon estat:
- 1 carpeta mida foli, amb gomes i butxaca interior blava
- 1 carpeta mida foli, amb gomes i butxaca interior vermella

(*) – Les llibretes són especials del Col·legi, si us plau, no les compreu fora.

El material del projecte d’Anglès AMCO i del projecte de Matemàtiques Jump Math, es
lliurarà a inici de curs a l’alumnat i es cobrarà mitjançant rebut.

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE:
RESERVA DE LLIBRES
CURS 2021/2022
CURS: 3r. E.P.
Àrea
☐ CATALÀ
☐ MEDI

Títol del llibre

ISBN

Editorial

La llegenda del llegat +
Llicència digital

978-84-479-4585-6

BAULA

La llegenda del llegat, ciències
978-84-479-4589-4
socials + llicència digital

BAULA

☐CASTELLÀ

La leyenda del legado +
Licencia digital

978-84-479-4586-3

BAULA

☐CULTURA
RELIGIOSA

Créixer, Programa per
desenvolupar la intel·ligència
espiritual - 3r. E.P.

978-84-661-3068-4

CRUÏLLA

☐CULTURA
RELIGIOSA

Àngels anònims.
Pojecte KUMI

978-84-479-3846-9

BAULA

☐ 1 llibreta vertical 20x26 quadret 4mm. blava (*)
☐ 2 llibretes apaïsades 26x20 amb línies (no pauta) blaves (*)
☐ 1 llibreta apaïsada 26x20 amb línies (no pauta) verda (*)
MATERIAL

☐ 1 llibreta vertical 20x26 quadret 4mm. verda (*)
☐ 1 llibreta espiral DINA 4 vermella (*)
☐ 1 carpeta d’acordió amb gomes (mínim 10 separadors)
☐ 1 bloc de dibuix DINA4 apaïsat amb espiral (*)
☐ 1 portafolis de 50 plàstics i tapa rígida – Àrea de comp. Digital
El següent material es reutilitzarà de cursos anteriors, sempre i quan
estigui en bon estat:
- 1 carpeta amb gomes i butxaca interior groga
- 1 carpeta amb gomes i butxaca interior vermella

Preu

(*) – Les llibretes són especials del Col·legi, si us plau, no les compreu fora.

El material del projecte d’Anglès AMCO i el del projecte de Matemàtiques Jump Math es
lliurarà a inici de curs a l’alumnat i es cobrarà mitjançant rebut.
NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE:
RESERVA DE LLIBRES
CURS 2021/2022
CURS: 4rt. E.P.

Àrea
☐ MEDI

☐CULTURA
RELIGIOSA

Títol del llibre

ISBN

Editorial

La llegenda del llegat, ciències
naturals + llicència digital

978-84-479-4593-1

BAULA

El món al revés. Projecte KUMI

978-84-479-3854-4

BAULA

☐ 1 llibreta vertical 20x26 quadret 4mm. verda (*)
☐ 1 llibreta apaïsada 26x20 quadret 4mm. verda (*)
☐ 1 llibreta espiral DINA4 verda (*)
MATERIAL

☐ 1 llibreta espiral DINA4 vemella (*)
☐ 1 llibreta espiral DINA4 blava (*)
El següent material es reutilitzarà de cursos anteriors, sempre i quan
estigui en bon estat:
- 1 portafolis de 20 fundes de plàstic i tapa rígida (competència digital)
- 1 arxivador de fulls (3r.)
- 1 capsa d’aquarel·les de 12 colors amb pinzell
- 1 carpeta amb gomes i butxaca interior blava
- 1 carpeta amb gomes i butxaca interior verda

(*) – Les llibretes són especials del Col·legi, si us plau, no les compreu fora.

Preu

El material del projecte d’Anglès AMCO i el del projecte de Matemàtiques Jump Math es
lliurarà a inici de curs a l’alumnat i es cobrarà mitjançant rebut.

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE:
RESERVA DE LLIBRES
CURS 2021/2022
CURS: 5è. E.P.

Àrea
☐CASTELLÀ

Títol del llibre
Practica y aprende.
Lengua castellana 5.
Dimensiones y competencias.

RELIGIÓ

Nou Testament (llibre socialitzat)

☐ MEDI

Coneixement del medi natural
Saber Fer. 5è. E.P.

ISBN

Editorial

978-84-479-3685-4

BAULA

978-84-913-0617-7 SANTILLANA

☐ 1 Arxivador vertical blau de 4 anelles
☐ 1 recanvi DINA4 quadret 4mm. amb 4 forats
El següent material es reutilitzarà de cursos anteriors, sempre i quan
estigui en bon estat:
MATERIAL

- 1 carpeta d’acordió
- 1 carpeta gomes
- 1 Portafolis de 20 plàstics amb tapa rígida (informàtica)

Preu

El material del projecte d’Anglès AMCO i del projecte de Matemàtiques Jump Math, es
lliurarà a inici de curs a l’alumnat i es cobrarà mitjançant rebut.

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE:
RESERVA DE LLIBRES
CURS 2021/2022
CURS: 6è. E.P.

Àrea
RELIGIÓ

☐CASTELLÀ

Títol del llibre

ISBN

Editorial

978-84-479-3686-1

BAULA

Preu

Nou Testament (llibre socialitzat)
Practica y aprende.
Lengua Castellana 6.
Dimensiones y competencias

☐1 Arxivador vertical blau de 4 anelles

☐ 1 recanvi 100 fulls DINA4 quadriculats amb 4 forats

MATERIAL

El següent material es reutilitzarà de cursos anteriors, sempre i quan estigui
en bon estat:
- 1 carpeta d’acordió
- 1 carpeta amb gomes de qualsevol color.
- 1 portafolis de 20 plàstics amb tapa rígida (competència digital)

El material del projecte d’Anglès AMCO, el del projecte de Matemàtiques Jump Math i el
dossier de català, es lliurarà a inici de curs a l’alumnat i es cobrarà mitjançant rebut.

NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE:
RESERVA DE LLIBRES
CURS 2021/2022
CURS: 1r. ESO

Àrea
CATALÀ

Títol del llibre

Editorial

ISBN

Llengua Catalana i literatura
1r. ESO

TEIDE

978-84-307-8981-8

CASTELLÀ

Lengua castellana y literatura
1º ESO

C. NATURALS

Biologia i Geologia 1

TECNOLOGIA

TEIDE

978-84-307-8984-9

CASALS

978-84-218-6615-3

Tecnologia 1r. ESO

TEIDE

978-84-307-8317-5

CULTURA
RELIGIOSA

KUMI Secundària 1r.
La meva marca personal

BAULA

978-84-479-4135-3

CULTURA
RELIGIOSA

KUMI Secundària 1r.
Lost in Mars

BAULA

978-84-479-4137-7

BAULA

978-84-479-4139-1

CULTURA
RELIGIOSA

MATERIAL

KUMI Secundària 1r.
Multiaventura vital

Bloc de dibuix apaïsat DINA4

Preus

El material del projecte d’Anglès AMCO i del projecte de Matemàtiques Jump Math, es
lliurarà a inici
de curs a l’alumnat i es cobrarà mitjançant rebut.

