COL·LEGI L’ESTEL
CURS: 2017-18
NIVELL: 2n d’EP
PROFESSOR: Eli Planas
GRANOLLERS
Escola privada concertada
Per la Generalitat de Catalunya

CICLE INICIAL CURS 2n d´EP
LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT

ÀREA
LLENGUA
CASTELLANA
LLENGUA
ANGLESA
 LLENGUA
ALEMANYA
MATEMÀTIQUES
PLA LECTOR

TÍTOL
ISBN
LLENGUA CASTELLANA 2 978-84-479-2924-5
Projecte Superpixèpolis
STAY COOL 2 Class Book

EDITORIAL
BAULA

978-0194413138
Oxford

Es continuarà treballant amb el
llibre/quadernet iniciat a 1r d’EP
El donarem el primer dia de
curs

Matemàtiques 2
Projecte NINOIS

978-84-489-3588-7

BARCANOVA

El llibre adjudicat a cada alumne que es donarà junt amb els informes
del curs

Nota : El primer dia d’escola començarem a treballar amb aquests llibres de text. Tots els alumnes els
hauran de portar sense posar-hi el nom ( només així es podran canviar a la botiga en cas
d’equivocació). El curs 2017-18 l’escola tindrà la seva pròpia agenda que es donarà el primer dia de
classe. L’ import de l’agenda s’abonarà en el rebut del mes de setembre.
 LLENGUA ALEMANYA :L’alumnat de nova incorporació al centre en el SEGON curs de
PRIMÀRIA haurà de comprar el material següent:
LLENGUA
Hallo Anna 1
978-83-7715-322- KLETT/DIFUSIÓN

ALEMANYA
QUADERN
D’EXERCICIS
ALEMANY

Llibre de l’ alumne + 2 CD
Hallo Anna 1
Quadern d’exercicis

2
978-83-7715-3239

KLETT/DIFUSIÓN

COL.LEGI L’ESTEL
Cicle Inicial
2n. d’EP

MATERIAL NECESSARI PER COMENÇAR EL CURS
2 llapis
1 bolígraf blau i un de verd
1 goma
1 maquineta
Colors de fusta o plastidecors
Retoladors gruixuts
Tisores
Cola de barra
1 regle de 30 cm. de plàstic o de fusta.
1 llibreta mida A4 de 50 fulls, ratllada ( amb pauta d’una sola línea)
1 carpesà vertical de 2 anelles grans i rodones (sistema de tancament antic)
2 fotografies de carnet
1 carpeta gran, sense classificadors, per posar-hi l’agenda ,els deures i el llibre de
lectura
1 caixa de mocadors i 1 de tovalloletes
 Una bata o samarreta vella per plàstica(optatiu)
Un got per beure aigua.

A tot el material que es pugui cal posar-hi el nom. S’ha de portar una motxilla on
hi càpiga la carpeta!!!!!
ELI PLANAS

