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Ed. Primària. 2n. Cicle Inicial (2n)                                                               CURS 2021-2022 

Quota dels alumnes de 2n és de  85 €   

Inclou: 
● Reprografia  (fotocòpies en color, en blanc i negre, folis, maquinari informàtic...) 

● Material fungible individual  
● Piscina 

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 COGNOM I CURS del 
vostre fill/a. El caixer us donarà dos resguards un per vosaltres i un per a l’Escola. Conserveu-lo per 
a qualsevol eventualitat. 

 
  ATENCIÓ! 

 

PRÉSTEC LLIBRES i SUBVENCIÓ QUADERNS (socis AMPA) 
La lluna en un cove Baula ISBN 9788447929221 PRÉSTEC 

Contes de les quatre estacions 2 Vicens Vives ISBN 9788468214061 PRÉSTEC 

Lectures 2 (Projecte Tram) Text-La galera ISBN 9788441213340 PRÉSTEC 

Lecturas para dormir a una princesa Cruïlla ISBN 9788466115506 PRÉSTEC 

La extraña consulta de la doctora Leo Baula ISBN 9788447929252 PRÉSTEC 

Camallarg 3 Comprensió lectora Vicens Vives ISBN 9788468200613 SUBVENCIONAT 

Camallarg 4 Comprensió lectora Vicens Vives ISBN 9788447920426 SUBVENCIONAT 

Cuaderno de lengua castellana 4 Baula ISBN 9780194507301 SUBVENCIONAT 
 

Quaderns  i material (a càrrec de les famílies) 
Supercompetents en matemàtiques 2n  
(3 quaderns) 

Cruïlla ISBN 9788466137898 (1r trim) 
ISBN 9788466137904 (2n trim) 
ISBN 9788466137911 (3r trim) 

Great Explorers  2 Class Book PK Oxford ISBN 9780194507301 

1Capsa Aquarel·la Jovi 24 colors 

1 carpeta de polipropilè amb bossa ( carpeta viatgera) 

1 carpeta acordió classificadora sense nanses, tancat amb gomes 

1 estoig (portatot)  rodó amb cremallera buit 

1 caixa de 24 colors de fusta staedler Noris Club prims 

1 caixa de retoladors Edding 1200 ( 20 retoladors)  
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Portar juntament amb tot el material el mes de setembre: 
 

- 1 capsa de mocadors de paper 
- 1 pack 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. 
 


