
 

 

1r DE PRIMÀRIA 
RELACIÓ DE MATERIAL I LLIBRES 

CURS 2021-2022 
 

MATERIAL 
 
 Un estoig “tipus plumier” amb 12 llapis de colors, 12 retoladors, 2 llapis, 1 goma i 1 maquineta, 1 

retolador permanent negre “M” marca Staedtler (caldria treure de l’estoig tots els estris que no 
siguin els anteriors) 

 Un estoig de cremallera “tipus bossa” amb material de recanvi, tot marcat amb nom i cognom: 
- 4 llapis negres 
- 2 gomes 
- 2 maquinetes 
- 1 retolador permanent negre “M” marca Staedtler 

 Un regle de 30 cm. 
 Un arxivador amb dues anelles rodones grans sense mecanismes, de mides 26 cms d’ample x 

34 cms de llarg x 5 cms de llom (agrairíem us ajustéssiu el màxim possible a aquestes mides). 
 Dues gomes Staedler. 
 Una carpeta mida DINA-5 amb gomes. 
 Un "dossier" de plàstic transparent, mida foli, obert per dues bandes. 
 Dues barres de pasta d’enganxar de la marca “PRITT” grans. 
 Una capsa d’aquarel·les (mínim 12). 
 

Poden aprofitar el material que ja tinguin del curs passat 

 
EQUIPAMENT ESCOLAR 
 
 Una bata (segons el model de l'Escola). 

 Equip d'Educació Física: pantalons curts, samarreta i xandall 
La roba esportiva la podeu adquirir a través de la intranet de l’escola. 

 Equip de natació: vestit de bany, gorra de bany, xancles de goma, ulleres i tovallola o barnús i 
una tovallola petita pels peus. 
(Ja es notificarà quins dies faran les classes d’educació física i natació) 

 Portar la bossa de cotó amb nanses que tenen de P5. 

 Portar una ampolla reutilitzable per beure aigua a l’escola. 

 Els alumnes de mitja pensió han de portar un raspall de dents amb funda i un tub de pasta 
dentifrícia dins d’una bossa petita de roba que tanqui bé 

És molt important que tot l’equipament i el material vagi marcat amb nom i cognoms 
 
 

En els rebuts dels mesos d’octubre, gener i abril hi haurà un càrrec de 13,00 € corresponent al 
material didàctic comú que s’utilitzarà a la classe durant aquest curs. 
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* Les famílies que participen en el projecte de socialització dels llibres no han de comprar el llibres 
en verd. 

Durant el curs escolar és possible que es recomani la compra d’algun altre llibre de lectura. 

Recomanem comprovar que no hi hagi cap error en els llibres i quadernets. Cal marcar-los amb el nom 
de l’alumne/a en un lloc ben visible a la portada. 
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Anglès 978‐01‐945‐6234‐8
All About Us 1

Class Book
Ed. Oxford

Quaderns

Matemàtiques
978‐84‐307‐3780‐2 Ed. Teide

Cal∙l igrafia

978‐84‐236‐8841‐8

978‐84‐236‐8842‐5

978‐84‐236‐8843‐2

Quadern núm. 1

Quadern núm. 2

Quadern núm. 3

Grup Edebé Edebé

Català 978‐84‐246‐2285‐5
La geganta i el corb negre

(lletra de pal)
Montserrat Ginesta

La Galera

Col∙lecció La Sirena

Català 978‐84‐661‐3161‐2
L’Oriol i el ratolí Pérez

(lletra de pal)
Eduard Màrquez Cruïlla

Català 978‐84‐682‐0898‐5
Els meus amics els pirates

(lletra lligada)
Melinda Long Vicens Vives

Castellà 978‐84‐912‐2004‐6
Días de Sapo y Sepo

(lletra lligada)
Arnols Lobel

Loqueleo

Santillana

Català 978‐84‐489‐2091‐3
El pirata i la princesa

(lletra lligada)
Salvador Comelles

Sopa de llibres

Barcanova

Castellà 978‐84‐263‐4852‐4
El árbol de los abuelos

(lletra imprempta)
Danièle Fossette

Edelvives

Ala Delta

Català 978‐84‐934‐8267‐1
No em dic caputxeta!

(lletra imprempta)
Maria Teresa Blanch

Primers lectors

Bambú

Castellà 978‐84‐263‐4851‐7
Toño se queda solo

(lletra imprempta)
Thierry Lenain Edelvives

Català 978‐84‐661‐3978‐6
La llista d'aniversari

(lleta imprempta)
Anna Manso Cruïlla

LLIBRES 1r PRIMÀRIA

Emociona't Matemàtiques 1:

"Coneixem i transformem els nombres"

Podeu fer la compra dels llibres i del material a l'Abacus del CC Finestrelles
del 22 de juliol al 15 de setembre amb un:
- 20% de descompte en els llibres d’ensenyament obligatori
- 15% de descompte en el material
- 5% de descompte en els llibres de lectura, d’acord amb la Llei del llibre

Abacus CC Finestrelles: Laureà Miró, núm. 4 d'Esplugues de Llobregat
Horari de 9:30 a 22:00 h. de dilluns a dissabte
Mail: finestrelles@abacus.coop


