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Ed. Primària. 1r. Cicle Inicial (1r)_________________________         CURS 2019-2020 
 

La quota de 70 €  dels alumnes de 1r pel curs 2018-2019 inclou: 

● Reprografia (fotocòpies en color, en blanc i negre, folis, maquinari informàtic...) 
● material fungible individual  

 
   ATENCIÓ! 

El pagament d’aquesta quota s’ha de fer al caixer automàtic de qualsevol oficina de “La Caixa” o bé                  
per la línia oberta mitjançant el codi de barres que us adjuntem al núm. de compte ES92 2100                  
6330 1502 00043722  (La Caixa) abans del 31 d’agost.  
 
Recordeu seguir totes les instruccions i assegureu-vos que hi poseu el nom del vostre fill/a. El                
caixer us donarà dos resguards un per vosaltres i un per a l’ Escola. 
 

SOCIALITZACIÓ LLIBRES (només per socis de l' AMPA) 

Telecuentos, ¿dígame? Baula ISBN 9788447927579 socialitzat 

Llengua catalana 1 Llegim i escoltem  Santillana ISBN 9788479186180 socialitzat 

Aprendo a leer con el abecedario animal SM ISBN 9788467512731 socialitzat 

Lecturas para dormir a un rey 1 Cruïlla ISBN 9788466115322 socialitzat 

La Lluna en un cove 1 Baula ISBN 9788447927548 socialitzat 

 

Quaderns  i material (a càrrec de les famílies) 

Supercompetents en matemàtiques 1r 
(3 quaderns) 

Cruïlla ISBN 9788466134477 (1r trim) 
ISBN 9788466134484 (2n trim) 
ISBN 9788466134491(3r trim) 

Camallarg 1 Comprensió lectora Vicens Vives ISBN 9788468200637 

Món cal·ligràfic 1  Barcanova ISBN 9788448927042 

Cuaderno de lengua castellana 1 Baula ISBN 9788447920396 

Great Explorers 1 CB PK Oxford ISBN 9780194507080 

3 carpetes de cartró compacta amb bossa (senzilles/una de cada color) 

1  estoig 24 ceres manley 

1 caixa de retoladors Edding 1200 ( 20 retoladors)  

1 caixa de 24 colors de fusta staedler Noris Club prims 

 



 

 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Puig d'Arques 
Cassà de la Selva 
  

 

1 carpeta de polipropilè amb bossa ( carpeta viatgera) 

1 estoig (portatot)  rodó amb cremallera buit 

MATERIAL venda  AMPA 

1 CARILLÓ Angel Glockenspiel AX-25N2 marca: Angel 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

Portar juntament amb tot el material el mes de setembre: 
 

- 2 capses de mocadors de paper 
- 2 packs de tovalloletes humides 

 
 
IMPORTANT: El primer dia de curs heu de portar tot el material (quaderns, carpetes, estoig, caixes 
de colors …) marcat amb el nom i cognom. 

 


