LLISTA MATERIAL CURS 2018 – 2019
(ALUMNES DE 0 A 1 ANYS)
-

2 pitets amb el NOM.
Una muda sencera marcada amb el nom (dins d’una bossa de roba
amb el nom).
Una tovallola de lavabo amb el nom (aprox. 40cm X 70cm).
1 paquet de tovalloletes humides.
Un paquet de bolquers.
1 paquets de guants de làtex d’un sol ús (100 unitats talla M).
1 xumet amb cadena i caixa o bossa. És quedarà a l’escola.
Un got amb tetina o biberó.
3 fotografies mida carnet.
Un llençol amb gomes a les vores (mida llit de baranes).
Un llençol per sobre el llit.
Una manteta.
Si s’utilitza crema de cul.
2 ampolles d’aigua envasada (1,5 litres).
2 caixes de mocadors de paper d’un sol ús.

TOT EL MATERIAL MARCAT AMB EL NOM DE L’INFANT.

IMPORTANT
● Cal dur tot el material a la Llar de Infants el dimecres 5 de
setembre de 10 a 1. Hi haurà una entrevista amb la tutora del
vostre fill o filla.

Us esperem a tots!

LLAR INFANTS ARRELS Pujada del Seminari,4 25280- Solsona, Tel. 973480924,

Segueix-nos !

LLISTA MATERIAL CURS 2018 – 2019
(ALUMNES DE 1 A 2 ANYS)
-

Dos bates amb BETA I NOM.
Una muda sencera marcada amb el nom (dins d’una bossa de roba
amb el nom).
Un got de plàstic amb nansa, got amb tetina o biberó.
Una tovallola de lavabo (aprox. 40cm X 70cm).
Un paquet de bolquers.
Un paquet de tovalloletes humides.
1 paquets de guants de làtex (100 unitats talla M).
Si s’utilitza crema de cul.
Una jaqueta amb BETA I NOMper a sortir al pati.
Una bata de plàstic amb màniga llarga per a fer pintures amb BETA I
NOM.
3 fotografies mida carnet.
Uns mitjons de psicomotricitat marcats amb el NOM.
1 caixa de mocadors de paper d’un sol ús.
Aigua envasada (garrafa 5 litres).

Per tal de facilitar la nostra tasca en l’aprenentatge dels hàbits, recomanem
que els nens i nenes vinguin vestits amb xandall o bé roba còmoda.
MATERIAL SI L’INFANT ES QUEDA A DINAR A L’ESCOLA:
- Una bata amb beta i nom
- Un pitet amb el nom

TOT EL MATERIAL MARCAT AMB EL NOM DE L’INFANT.

IMPORTANT
● Cal dur tot el material a la Llar de Infants el dimecres 5 de
setembre de 10 a 1. Hi haurà una entrevista amb la tutora del
vostre fill o filla.
Us esperem a tots!

LLAR INFANTS ARRELS Pujada del Seminari,4 25280- Solsona, Tel. 973480924,

Segueix-nos !

LLISTA MATERIAL CURS 2018 – 2019
(ALUMNES DE 2 A 3 ANYS)
-

Dos bates amb BETA I NOM.
Una muda sencera marcada amb el nom (dins d’una bossa de roba
amb el nom).
Un got de plàstic amb nansa.
Una jaqueta amb BETA I NOMper a sortir al pati.
Una bata de plàstic de màniga llarga per a fer pintures amb BETA I
NOM.
4 fotografies mida carnet.
Uns mitjons de psicomotricitat marcats amb el NOM.
Un àlbum de fotos familiar.
2 paquets de tovalloletes humides de 72 unitats.
2 caixes de mocadors de paper d’un sol ús.
1 paquets de guants de làtex (100 unitats talla M).

SI PORTA BOLQUERS:
- Una tovallola de lavabo amb el nom(aprox. 40cm X 70cm).
- U paquet de bolquers.
- Si s’utilitza crema de cul.
Per tal de facilitar la nostra tasca en l’aprenentatge dels hàbits, recomanem
que els nens i nenes vinguin vestits amb roba còmoda.
MATERIAL SI L’INFANT ES QUEDA A DINAR A L’ESCOLA:
- Una bata amb beta i nom
- 2 pitets amb el nom

TOT EL MATERIAL MARCAT AMB EL NOM DE
L’INFANT.

IMPORTANT
● Cal dur tot el material a la Llar de Infants el dimecres 5 de
setembre de 10 a 1. Hi haurà una entrevista amb la tutora del
vostre fill o filla.

LLAR INFANTS ARRELS Pujada del Seminari,4 25280- Solsona, Tel. 973480924,

Segueix-nos !

EDUCACIÓ INFANTIL P-3

● El material següent s’haurà de portar dimarts 4 de setembre de 12 a 1 del
migdia.

●

4 fotografies tamany carnet actuals.

●

25 làmines de dibuix DIN-A4.

●

1 capsa retoladors gruixuts de 12
unitats Staedtler.

●

Llibreta d’espiral de fulls blancs
tamany quartilla.

●

1 llapis Staedtler núm. 2.

●

●

1 tisores (si el nen és esquerrà,
demaneu tisores per esquerrans).

2 pinzells: un de prim i un de gruixut
de mànec llarg.

●

1 paquet de paper xarol de colors
variats

●

Témpera Sólida Escolar. PlayColor
One. 6 colors.

●

1 barra de pega grossa.

●

2 barres plastilina grosses.

●

1 paquet de gomets multicolor APLI
12970

●

2 paquets de tovalloletes humides
grans i gruixudes de 72 unitats
(sense oli).

-

Una bata amb beta i nom

-

Tovallola petita.

-

Si cal, una bata per al menjador diferent de la de l’escola.

-

Bata de plàstic per pintar.

-

Roba de recanvi (els que tenen problemes d’esfínters)

-

Coixí pla per fer rotllana (tipus cadira de cuina).

-

Tota la roba ha d’anar marcada i amb una beta per poder-la penjar.

-

El xandall de l’escola es pot comprar a Pentex (Ctra. de Bassella). Sobretot marcar
el nom
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EDUCACIÓ INFANTIL P-4

●

El material següent s’haurà de portar dimarts 4 de setembre de 12 a 1 del
migdia.

●

2 fotografies tamany carnet actuals.

●

1 paquet de folis de 25 colors DIN-A4

●

1 capsa retoladors Staedtler de
punta fina de 20 unitats.

●

25 làmines de dibuix DIN-A4.

●

1 capsa d’aquarel·les.

●

Llibreta d’espiral de fulls blancs
tamany quartilla. (Només qui la
tingui espatllada, es pot aprofitar la
del curs passat)

●

2 pinzells: un de prim i un de gruixut
de mànec llarg.

●

1 llapis Staedtler del núm. 2.

●

1 capsa de retoladors gruixuts de 12
unitats Steadtler.

●

1 barra de pega grossa.

●

2 barres de plastilina grossa.

●

1 paquet de gomets multicolor APLI
13240.

●

4 fulls de papers de seda de colors
variats.

●

1 paquets de tovalloletes humides
grans i gruixudes de 72 unitats
(sense oli).

●

Témpera Sólida Escolar. PlayColor
One. 6 colors.

-

Una bata amb beta i nom.

-

Si cal, una bata per al menjador diferent de la de l’escola.

-

Bata de plàstic per pintar.

-

Tota la roba ha d’anar marcada i amb una beta per poder-la penjar.

-

Coixí pla per fer rotllana (tipus cadira de cuina).
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EDUCACIÓ INFANTIL P-5

● El material següent s’haurà de portar dimarts 4 de setembre de 12 a 1 del
migdia.

●

2 fotografies tamany carnet actuals.

●

1 capsa retoladors Staedtler de
punta fina de 20 unitats.

●

1 capsa de retoladors gruixuts de 12
unitats Staedtler.

●

2 llapis Staedtler del núm. 2.

●

1 goma.

●

1 barra de pega grossa.

●

1 capsa de ceres Manley de 24
unitats.

●

4 fulls de paper de seda de colors
variats

●

25 làmines de dibuix DIN-A4.

●

2 barres de plastilina grosses.

●

1 paquets de tovalloletes humides
grans i gruixudes de 72 unitats
(sense oli).

●

Llibreta d’espiral de fulls blancs
tamany quartilla. (Només qui la
tingui espatllada sinó es pot
aprofitar la del curs passat).

●

2 pinzells: un de prim i un de gruixut
de mànec llarg.

●

1 paquet de gomets. Ref 00706

●

Témpera Sólida Escolar. PlayColor
One. 6 colors.

-

Una bata amb beta i nom.

-

Si cal, una bata per al menjador diferent de la de l’escola.

-

Bata de plàstic per pintar.

-

Tota la roba ha d’anar marcada i amb una beta per poder-la penjar.
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Segueix-nos !

ESCOLA ARRELS PRIMÀRIA
PRIMER DE CICLE INICIAL(1r)

CURS 2018-2019

CURS 2018-2019

LLIBRES:
● Llengua Comunicació 1 Projecte Duna TEIDE
ISBN 978-84-307-1378-3
● Llengua Les paraules 1 Projecte Duna TEIDE
ISBN 978-84-307-1327-1
● Tiger Tales 1 Basics Book MacMillan ELT
ISBN
978-0-230-49292-9
● JUMPMATH (es lliurarà des del centre. Preu: 25€ aprox. Aquest import us serà
cobrat a l'inici de curs amb el rebut de setembre des de l'administració de l'escola).
●

1rA La festa monstruosa
ISBN 978-84-15095-35-4
Carles Cano Ed. Animallibres Col·lecció Formiga Blanca

●

1rB Filipo y Leo, un pícnic tranquilo
Ester García y Adolfo Serra Editorial Edelvives

ISBN: 9788414006443

MATERIAL:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 carpeta tamany foli.
1 barra de pega sòlida gran.
1 capsa de 24 ceres Manley.
24 retoladors prims.
12 retoladors gruixuts.
1 punta fina negre i un de verd (no permanent).
35 làmines de dibuix sense forats DIN-A4.
24 colors de fusta.
1 carpeta de plàstic tipus sobre (per anglès).
5 cartolines DIN-A4de color negre.
1 tisores, 2 llapis, 1 goma, 1 maquineta i un regle de 15 cms.
1 paquet gran de tovalloletes humides.
1 estoig per posar els colors de fusta .
1 estoig per posar els retoladors prims .
1 estoig per posar els estris d’escriptura.
1 capsa d’aquarel·les de 22/24 colors.
2 pinzells de pèl gruixut, un del núm.2 i un del núm.8.
1 llibreta mida DIN-A5de fulls blancs amb línies (es farà servir com a agenda
d’escola).

➢ Cal marcar TOTS els llibres i TOT el material amb el nom de l’alumne.
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SEGON DE CICLE INICIAL(2n)

CURS 2018-2019

LLIBRES:

●
●
●
●

Llengua Comunicació 2 Projecte Duna
TEIDE
ISBN 978-84-307-1960-0
Llengua Les paraules 2 Projecte Duna
TEIDE
ISBN 978-84-307-2081-1
Tiger 2 Activity Book
MacMillan ELT ISBN 978-0-230-47630-1
JUMPMATH (es lliurarà des del centre. Preu: 25€ aprox. Aquest import us serà cobrat a
l'inici de curs amb el rebut de setembre des de l'administració de l'escola).

● 2nA Pirata Pol i el monstre de la neu

ISBN 978-84-479-3000-5

Rose Impey Editorial Baula

● 2nB ¿Quién ha robado mis plumas?

ISBN 978-84-9845-811-4

Gemma Lienas ED. Animallibres Col·lecció Calcetín Blanca
MATERIAL:

▪

1 barra de pega sòlida gran.

▪

1 regle d’uns 15 cm.

▪

24 retoladors prims.

▪

12 retoladors gruixuts.

▪

1 punta fina negre i un de verd (no permanent).

▪

35 làmines de dibuix sense forats DIN-A4.

▪

24 colors de fusta.

▪

5 cartolines DIN-A4de color negre.

▪

2 llapis, 1 goma, 1 maquineta.

▪

1 paquet gran de tovalloletes humides.

▪

1 estoig per posar els colors de fusta.

▪

1 estoig per posar els retoladors prims.

▪

1 estoig per posar els estris d’escriptura.

➢ L’agenda es vendrà al mateix centre a l’inici de curs.
➢ Es pot aprofitar tot el material en bon estat del curs anterior.
➢ Cal marcar TOTS els llibres i TOT el material amb el nom de l’alumne.
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PRIMER DE CICLE MITJÀ(3r)

LLIBRES:
▪ Llengua 3 Projecte Duna
TEIDE
ISBN 978-84-307-1379-0
• JUMPMATH(es lliurarà des del centre. Preu: 25€ aprox. Aquest import us serà cobrat a l'inici
de curs amb el rebut de setembre des de l'administració de l'escola).
ANGLÈS:
▪

Tiger Team 3 Activity Book B pack

MACMILLAN

EAN 9780230453616

LLIBRE DE LECTURA:
▪ 3r A:  
Memorias de una gallina. Ed. Anaya
El duende verde. Concha López Narváez.ISBN 978-84-207-3531-3
 ls Culdolla.Ed La magrana. Col·lecció L’esparver
E
ISBN 978-84-826-4990-0

▪ 3r B: El gran amor de una gallina. Ed. Anaya
 l duende verde. Concha López Narváez.
E
Un pinyol farcit de fada Ed. Animallibres


ISBN 978-84-207-7556-2
ISBN 978-84-96726-53-6

MATERIAL:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

40 làmines de dibuix DIN-A4 sense forats.
15 cartolines de colors variats DIN-A4.
1 fitxer gran de 2 anelles de llom ample que no sigui apaisat
(no cal comprar-lo si el tenen del curs passat).
1 carpeta arxivadora.
1 carpeta senzilla DIN-A4 (per música).
1 pega de tub, 1 regle de 20 cm., llapis, goma, maquineta, tisores, bolígraf
Replay
blau, vermell i negre, colors de fusta, retolador negre de punta fina, retoladors
de colors
gruixuts i prims.
1 capsa de ceres Manley.
1 capsa d’aquarel·les.
1 pauta per escriure.
1 flauta YAMAHA o SUZUKI .
1 paquet de tovalloletes humides.
3 llibretes A5 quadriculades (4x4 mm) amb espiral (per a matemàtiques,
llenguatge i anglès).

Cal marcar els llibres i el material amb el nom de l’alumne.
➢ L’agenda es vendrà al mateix centre a l’inici de curs.
➢ Es pot aprofitar tot el material en bon estat del curs anterior.
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SEGON DE CICLE MITJÀ (4t)
LLIBRES:
▪

Llengua 4 Projecte Duna

TEIDE

ISBN 978-84-307-1961-7

• JUMPMATH(es lliurarà des del centre. Preu: 25€ aprox. Aquest import us serà
cobrat a l'inici de curs amb el rebut de setembre des de l'administració de l'escola).
ANGLÈS:
▪

Tiger Team 4 Activity Book B pack
Portar la llibreta de 3r

MACMILLAN

EAN 9780230453623

LLIBRE DE LECTURA:
4t A:
Escaparde un cuento

Ed. Anaya

El duende verde. Concha López Narváez
El dit màgic.E

 d. Alfaguara-Santillana

4t B:
El país dels dracs. Animallibres. Col. La Formiga groga
La casa del árbol.Ed Anaya.
Sopa de libros. Bianca Pitzorno
MATERIAL:

ISBN 978-84-678-6057-3
ISBN

978-84-791-8588-6

ISBN
ISBN

978-84-15095-94-1
978-84-207-7771-9

● 1 paquet de folis de 80 g DIN-A4 amb 2 forats.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

➢
➢
➢
➢

40 làmines de dibuix DIN-A4 sense forats.
15 cartolines de colors variats DIN-A4.
1 fitxer gran de 2 anelles de llom ample que no sigui apaisat (no cal comprar-lo si el
tenen del curs passat).
1 carpeta arxivadora.
1 carpeta senzilla DIN-A4 (per música).
1 pega de tub, 1 regle de 20 cm., llapis, goma, maquineta, tisores, bolígraf Replay blau,
vermell i negre, colors de fusta, retolador negre de punta fina, retoladors de colors
gruixuts i prims.
1 capsa de ceres Manley.
1 capsa d’aquarel·les.
1 pauta per escriure.
1 flauta YAMAHA o SUZUKI (si ja la tenen, no cal comprar-ne).
1 paquet de tovalloletes humides.
2 llibretes A5 quadriculades (quadrícula 4x4mm) amb espiral (per a matemàtiques i
llenguatge).

El material que es pugui aprofitar del curs anterior, no cal comprar-lo.
Cal marcar els llibres i el material amb el nom de l’alumne.
L’agenda es vendrà al mateix centre a l’inici de curs.
Es pot aprofitar tot el material en bon estat del curs anterior.
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PRIMER DE CICLE SUPERIOR(5è)
LLIBRES:
●

Llengua 5 ProjecteDuna TEIDE
ISBN.978-84-307-1382-0

●

Medi Natural i Social 5. Dimensions i competències BAULA
ISBN.978-84-479-3703-5

●

Mètode JUMP MATH 5 (L’import d’aquest material us el carregaran en el rebut
del mes de setembre des de l’administració de l’escola.)

ANGLÈS:
●

Tiger Tracks 5 Activity Book B pack MACMILLAN

EAN. 9780230453593

LECTURES:
5è A-La volta al món en 80 dies. KALAFAT. CASTELLNOU
ISBN. 978-84-9804-288-7
5è B-El árbol de las historias. Eulàlia Canal. ALGAR
ISBN. 978-84-91421269
MATERIAL:
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●

2 llibretes grans i primesamb espiral i tapa dura.
1 llibretapetitaamb espiral i tapa dura.
1 carpeta arxivadora.
1 carpeta senzilla DIN-A4 per música.
1 carpeta amb goma de 36,5 x 52 cmper plàstica.
1 pega de tub, 1 regle de 20 cm, 1 regle de 40 cm, 1 transportador ,compàs
(amb bigotera),llapis, goma, maquineta,tisores, bolígrafblau, vermell inegre,
ceresManley, colors de fusta, retoladors,capsad’aquarel·les de 22 o 24, un
pinzellplanº 12 i un pinzellrodó nº 6
1 paquet de tovalloleteshumides.
20 cartolinesblanques A4 senseforats.
1 paquet de folisblancsambforats.
1 flauta YAMAHA o SUZUKI.
10 cartolines DIN-A4 de colors variats.
1 llapis de memòria.

➢ Cal marcar elsllibres i el material amb el nom de l’alumne.
➢ L’agenda es vendrà al mateix centre a l’inici de curs.
➢ Es potaprofitartot el material en bon estat del curs anterior.
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SEGON DE CICLE SUPERIOR(6è)
LLIBRES:
▪

Llengua 6 Projecte Duna TEIDE
ISBN. 978-84-307-1964-8

▪

Medi Natural i Social 6 Dimensions i competències BAULA
ISBN.978-84-479-3704-2

▪

Mètode JUMP MATH 6 (L’import d’aquest material us el carregaran en el rebut del
mes de setembre des de l’administracio de l’escola)

ANGLÈS:
▪

Tiger Tracks 6 Activity Book B pack MACMILLAN

EAN 9780230453609

LECTURES:
6è A –Tap! Lluís Prats. Ed. Animallibres

ISBN 978-84-15975-80-9

6è B – Drácula. KALAFATE. ALMADRABA

ISBN 978-84-83088-15-9

MATERIAL:
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

2 llibretes grans i primes amb espiral i tapa dura.
1 llibreta petita amb espiral i tapa dura
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 regle de 40 cm, 1 transportador, compàs
(amb bigotera), llapis, goma, maquineta, tisores, bolígraf blau, verd, vermell i
negre, un pinzell pla nº 12 i un pinzell rodó nº 6, ceres Manley, colors de fusta,
retoladors, capsa d’aquarel·les de 22 o 24.
1 paquet de tovalloletes humides.
20 cartolines blanques A4 sense forats.
1 paquet de folis blancs amb forats.
10 cartolines DIN-A4 de colors variats.
1 llapis de memòria.

➢ Cal marcar els llibres i el material amb el nom de l’alumne.
➢ L’agenda es vendrà al mateix centre a l’inici de curs.
➢ Es pot aprofitar tot el material en bon estat del curs anterior.
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