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

Ed. Primària. 2n. Cicle Inicial (2n)                                                               CURS 2022-2023

Quota dels alumnes de 2n és de 85 €
Inclou:

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

ATENCIÓ!
El pagament d’aquesta quota s’ha de fer a través de l’aplicació ComunicAPP>>EDU
abans del 31 d’agost.
En cas d’alguna dificultat amb l’aplicació ho podeu fer en efectiu a la secretaria de l’escola
fins el 20 de Juliol en horari de matins de 9 a 13 hores.
Per a qualsevol eventualitat podeu trucar al telèfon de secretaria 972 463 733.

PRÉSTEC LLIBRES i SUBVENCIÓ QUADERNS (socis AFA)
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
Zozó. Lengua castellana y literatura 2.3 Vicens Vives ISBN 9788468255316 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)

Avaluem competències Bàsiques 2 Cruïlla SBN 978846613232

Expressió Escrita 2. Llengua catalana i
literatura

Vicens Vives ISBN 978846825533

OPEN UP 2 Class Book Oxford ISBN 9780194071987

1 carpeta de polipropilè amb bossa ( carpeta viatgera)
1 carpeta acordió classificadora sense nanses, tancat amb gomes (Ja tenim a l’aula la del curs passat)

1 caixa de retoladors EDDING de 20 colors (revisar els que ja tenen de 1r)
1 estoig (portatot)  rodó amb cremallera buit
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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, …)
marcat amb el nom i cognom.

*Els socis de l’AFA poden adquirir els quaderns de matemàtiques, llengua i anglès a l’escola amb
un descompte del 25 al 40% a la secretaria de l’AFA.
Més informació  al telèfon de l’AFA: 699.621.191 o bé afapuigdarques@gmail.com

MES DE JULIOL:
Horari presencial AFA: Dilluns de 15:30 a 17:30 a l’escola.

mailto:afapuigdarques@gmail.com

