
 
 

 

 

 

 

 

LLIBRES TEXT PRIMER PRIMÀRIA CURS 2019-2020 

 
 

ÀREA TÍTOL EDITORIAL IDIOMA 

 

 
 

Matemàtiques 

Càlcul “Set i mig” 
n.1 ISBN 978-84-307-7817-1 
n.2  ISBN 978-84-307-7818-8 
n.3  ISBN 978-84-307-7819-5 

 
Teide 

 
Català 

Quaderns de matemàtiques 1r 
1r trimestre ISBN 978-84-680-0572-0 
2n trimestre ISBN 978-84-680-0595-9 
3r trimestre ISBN 978-84-680-0596-6 

Santillana 
Illes Balears 

 
Català 

 
Ll. Catalana 

 

 
Català 

C. Socials Ciències Socials 1 
ISBN 978 84 680 0606 2 

Santillana 
Illes Balears Català 

Anglès 
Oxford Rooftops 

Class Book 1 
ISBN 978-0-19-450302-0 

Oxford 
Anglès 

Música 
Música 1 “A punt de solfa” 
ISBN 978-84-489-4472-8 Barcanova      Català 
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MATERIAL ESCOLAR PRIMER PRIMÀRIA CURS 2019-2020 
 

• 6 llapis Noris HB nº 2 
• 6 gomes d'esborrar NATA 
• Capsa de plastidecor de 12 colors 
• Capsa llapis colors (12 colors) 
• Capsa de ceres blanes de 12 (DACS) 

• Tisores metàl·liques de punta rodona (que tallin bé) 
• 2 barres de goma d'aferrar grosses (40 gr.) 
• Maquineta de fer punta amb depòsit (sense goma d'esborrar) 
• Regle rígid graduat d'uns 20 cm 
• Carpeta mida foli amb elàstics 
• Estoig (no de llauna) i ben gros amb tres compartiments 
• Capsa de retoladors gruixats (12 colors) 
• Capsa de retoladors normals (12 colors) 
• Un retolador marcador 
• 6 portadocuments mida foli (tipus sobre amb solapa amb velcro)) 
• 1 paquet folis DIN A4 de colors 
• 1 paquet  de 50 cartolines DINA4 blanques 
• Motxilla grossa sense rodes (hi ha de caber una carpeta mida foli) 
• Dos pinzells (núm. 8 i 10) 
• Una capsa de mocadors de paper 
• Un paquet gran de tovalloletes humides 
• 1 bata o camiseta grossa amb una cinta per penjar-la (per plàstica) 

 

S'ha d'identificar amb el nom tot el material. Poden utilitzar retolador permanent o eti- 
quetes adhesives. 
Evitin les motxilles amb rodetes ja que dificulten molt les pujades i baixades per les 
escales i no serveixen per a les excursions. 
Gràcies 

 

REUNIÓ COMENÇAMENT CURS 

Dimarts, 10 de setembre de 2019 

 
 

Hora:10 h. 

Per garantir l'aprofitament de la 
reunió, pregam l'assistència només 
dels adults. 

El material i els llibres es podran entregar el dia 10 després de la reunió. 
Tot el material ha d'estar marcat, dins una bossa de plàstic amb el nom de l'infant. (No es recollirà si 
no està tot marcat). 
El primer dia de classe només han de dur la motxilla i l'estoig. 

Començament curs Horari del primer dia 

Dimecres, 11 de setembre de 2019 De 9 h. a 13,30 h. 

Començament menjador Horari 

Dimecres, 11 de setembre de 2019 De 13,30 h. a 15,20 h. 
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