
 
 
 

PRIMER DE PRIMÀRIA  - CICLE INICIAL 

MATERIAL ESCOLAR  - CURS 2021-2022 

 

El material escolar dels alumnes de 1r serà subministrat per l’escola directament i, 

per tant, no caldrà anar-lo a comprar. Es passarà un rebut extra al mes de setembre 

de 35 €. 

 

Per altra banda, els alumnes necessitaran portar:    

− Carpeta foli, senzilla (blava) 

− Motxilla o cartera senzilla i tova sense rodes (IMORTANT que hi càpiga una 

carpeta DIN- A4) 

− Estoig tou de dues cremalleres buit 

− Bata de l’escola 

− Mitjons antilliscants 

− Equip d’educació física (IMPORTANT comprovar que la talla de les vambes 

sigui l’adequada) 

− Sabatilles blanques de gimnàstica de roba amb sola blanca 

− Ampolla d’aigua reutilitzable que tanqui bé 

 

Poden aprofitar el material del curs anterior, sempre que estigui en bon estat. 

Hauran de portar marcats tot el material, amb el nom i cognom.  

Les bates les podreu comprar a “Isabel Confeccions”, C/ Astúries 89, bxos., 

telèfon 932186267. Les bates cal que estiguin marcades amb el nom i cognom, al 

davant, en la part esquerra superior.  

L’equip d’educació física és uniformat per a tots els alumnes. El trobareu a “Esports 

Ricard Tarré”, Via Augusta 103 , telèfon 932179188. 

Els equips hauran d’anar marcats amb el nom i el cognom sencers i es duran dins 

una bossa, també marcada. L’equipació consta de samarreta, pantalons i 

dessuadora. 

Les sabatilles les podeu trobar a “Pisamonas”, C/ dels Madrazo 127, telèfon 

931222824. 

 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pisamonas


LLIBRES  - CURS 2021-2022    

MATEMÀTIQUES 

 Axioma. Penso 1r. Quadern de l'alumne              (ISBN 9788448942298) 

Editorial Barcanova 

 

Podreu adquirir tots aquests llibres a “Maite Libros”, Via Augusta nº 64, telèfon 

932181541 que farà reserva de llibres de text i de lectura per als alumnes de la 

nostra escola. 

Cal folrar els llibres. A l'hora de folrar, cada família pot triar el material que domini 

millor: plàstic adhesiu, no adhesiu o funda adaptable. Igualment, en el cas de fer 

una millora en l’entrega i revisió de llibres ja reutilitzats. La finalitat és protegir i 

mantenir el llibre en bones condicions. 

 

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ 

La llista següent és dels llibres que no s'han de comprar perquè formen part del 

banc de llibres de reutilització, propietat de l'Escola i els rebrà cada alumne en 

qualitat de préstec.  

Si no us heu adherit al programa de reutilització, caldrà que els compreu. 

 

LECTURES 

"Hi havia una vegada"                                                      Editorial Eumo 

"Contes amb lletres"                                                     Editorial Cruïlla 

 

                                             


