
MATERIAL SISÈ DE PRIMÀRIA curs 22-23

Material que trobareu a l’escola:

MATERIAL A ADQUIRIR A L’ESCOLA PREU

- Jump Math: llibre 6.1 i 6.2 i material manipulatiu.

-Batecs llengua. Pack quaderns 6è

-KIDS CAN! 6 Essent Ab&ExtraFun ePk. Macmillan

-Agenda

-Activitats de la xarxa transversal d’educació (teatres, animacions a la

lectura, altres...)

85€

Material que cal que porteu les famílies:

MATERIAL PERSONAL

-WONDER. LA LECCIÓN DE AUGUST. R.J. Palacio Ed. Nube de Tinta. EAN

978-8415594024

-2 llibretes quadriculades DIN-A4 amb espiral i tapa dura (Porteu les del curs

passat)

-1 llibreta quadriculada petita amb espiral i tapa dura (Porteu les del curs passat)

-1 carpeta arxivadora.

-1 carpeta senzilla DIN-A4 per música.

-1 carpeta amb goma de 36,5 x 52 cm per plàstica.

-1 pega de tub, 1 regle de 20 cm,1 transportador, llapis, goma, maquineta, tisores,

bolígraf blau, vermell i negre, ceres Manley, colors de fusta, retoladors,capsa

d’aquarel·les de 22 o 24.

-25 cartolines blanques A4 sense forats.

-1 paquet de fulls blancs DIN-A4 amb forats.

-15 cartolines DIN-A4 de colors variats.

-1 pauta  DIN-A4 per escriure.

EQUIPAMENT

-Educació física: xandall de l’escola (Pentex), pantalons curts, samarreta i calçat

esportiu.

-Esmorzar: bosseta de roba, taper o boc'n roll  (evitar envasos d’un sol ús).

-Motxilla.

https://www.fnac.es/ia407478/R-J-Palacio


-Piscina: motxilla petita, tovallola, banyador, xancletes. .

-Ampolla d’aigua.

-Una bata amb beta i nom.

★ Tots els llibres, el material i  la roba han d’anar marcats amb el nom.

★ Es pot aprofitar tot el material en bon estat del curs anterior.

* El pagament dels llibres adquirits a l’escola es farà a través de rebut bancari
durant el mes de setembre.

* Us informem que el Consell Comarcal del Solsonès ha obert una línia d’ajuts per
a l’alumnat d’educació Infantil i Primària, amb necessitats
econòmiques, per a cobrir despeses de material escolar. El termini per a
sol·licitar-los és fins al 22 de juliol de 2022. Cal demanar cita prèvia a Serveis Socials
(973 48 32 34). S’aniran concedint els ajuts en funció de la disponibilitat
pressupostària assignada.

Per a qualsevol dubte i/o consulta podeu posar-vos en contacte amb la secretaria
del centre.

Atentament,

La Direcció

Gerard, Clara i Mireia


