Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Torre de la Llebre
E. INFANTIL PARVULARI 3 ANYS. CURS 2013-2014.
LLISTAT DE MATERIAL
1 llapis Stadtler Triplus 119
1 capsa de retoladors gruixuts STAEDTLER de 12 colors
1 galleda i pala de bona qualitat
1 tisores marca MAPED
1 capses de Plastidecors de 12 colors
2 capses de mocadors de paper
2 capses de tovalloles humides
1 carpeta mida DIN A-3 amb gomes
2 tubs grans de pega PRITT
1 paquet de 100 fulls DINA3 de 80 gr. de colors
Per encarregar aquest material i els llibres de text consulteu el full annex de l’AMPA.
LLIBRE DE TEXT: “Ralet, ralet” (P-3) . Ed. Barcanova.
(Poseu el nom de l'alumne/a al davant de la carpeta dels llibres, si us plau)
EQUIPAMENT
1. Bata de quadrets blancs i blaus.
2. Bata per a pintura de màniga llarga amb goma als punys.
3. Ed. Física: xandall i sabatilles.
4. Menjador: bata d’ús exclusiu per al menjador. Si han de comprar la bata que sigui de quadrets
blancs i vermells i una bossa de roba marcada amb el nom de l’alumne/a.
5. Dur muda de recanvi dins d’una bossa de roba i amb el nom marcat, un got de plàstic dur. Abrics,
jaquetes i bates han d’anar marcats amb el nom del nen/a i amb una veta o goma per poder penjar-los.
RECORDEU:

Tot ha d’anar marcat amb nom i cognoms.
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Torre de la Llebre
E. INFANTIL PARVULARI 4 ANYS. CURS 2013-2014.
LLISTAT DE MATERIAL
1 carpeta mida DIN A3 amb gomes (serveix la del curs passat)
1 capsa retoladors prims STAEDTLER de 10 colors
2 capsa plastidecors (12 unit)
1 carpeta mida foli
1 capsa retoladors gruixuts STAEDTLER de 12 colors
2 llapis STAEDLER nº 2
1 goma d’esborrar
4 tubs grans de pega PRITT
1 galleda i pala de bona qualitat o un cotxe pel pati.
1 paquet de 100 fulls DIN A-4 de 80 gr. de colors
2 capses de mocadors de paper
1 paquet de tovalloles humides
Per encarregar aquest material i els llibres de text consulteu el full annex de l’AMPA.
LLIBRE DE TEXT:
Ralet, ralet (P-4) . Ed. Barcanova.
Anglès: Captain Jack 1 PLUS: Pupil’s book + Multi-ROM - Ed. Macmillan ISBN 978-0-23040387-1
Si us plau, marqueu tots els llibres amb el nom del nen/a

EQUIP
1. Bata de quadrets blancs i blaus.
2. Bata per a pintura de màniga llarga amb goma als punys.
3. Ed. Física: xandall i sabatilles.
4. Menjador: bata d’ús exclusiu per al menjador, bosseta amb raspall de dents i pasta. Si han de
comprar la bata que sigui de quadrets blancs i vermells.
5. Dur una muda de recanvi, per la classe, dins d’una bossa de roba i amb el nom marcat, un got de
plàstic tou amb nansa. Abrics, jaquetes i bates han d’anar marcats i amb el nom del nen/a i amb una
veta o goma per poder penjar-los.
RECORDEU: Tot ha d’anar marcat amb nom i cognom.
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Torre de la Llebre
E. INFANTIL PARVULARI 5 ANYS. CURS 2013-2014
LLISTAT DE MATERIAL
1 carpeta mida foli (pot servir la del curs passat)
1 carpeta mida DIN A-3 (pot servir la del curs passat)
1 capsa de retoladors gruixuts STAEDTLER de 12 colors
4 llapis Staedtler
3 tubs grans de pega blanca PRITT
2 capses de retoladors prims STAEDLER de 10 colors
2 capses de PLASTIDECORS de 12 colors
1 paquet de 100 de fulls DIN A-4 d’un color (80 gr.)
2 capses de mocadors de paper
3 gomes d’esborrar
1 paquet petit de tovalloles humides
1 paquet d’etiquetes APLI ref. 1650, 34x53 mm.
Per encarregar aquest material i els llibres de text consulteu el full annex de l’AMPA.
LLIBRE DE TEXT:
Ralet, ralet (P-5) . Ed. Barcanova.
Si us plau, marqueu tots els llibres amb el nom del nen/a

EQUIP:
1. Bata de quadrets blancs i blaus.
2. Bata per a pintura de màniga llarga amb goma als punys.
3. Ed. Física: xandall i sabatilles esportives.
4. Menjador: bata d’ús exclusiu per al menjador, bosseta amb raspall de dents i pasta. Si han de
comprar la bata que sigui de quadrets blancs i vermells.
5. Dur una muda de recanvi, per la classe, dins d’una bossa de roba i amb el nom marcat, un got de
plàstic tou amb nansa. Abrics, jaquetes i bates han d’anar marcats amb el nom nen/a i amb una veta o
goma per poder penjar-los.
RECORDEU: Tot ha d’anar marcat amb nom i cognom.
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Torre de la Llebre
LLISTAT DE MATERIAL I LLIBRES DE TEXT. CURS 2013-14.
1er E. PRIMÀRIA
1 capsa arxivadora amb gomes(34cmX25cmX5cm)
1 carpeta mida foli. (serveix la de l’any passat).
5 llapis STAEDTLER Nº 2
5 gomes
3 maquinetes metàl·liques
1 capsa retoladors prims STAEDTLER de 10 colors
1 capsa de retoladors gruixuts STAEDTLER de 12 colors
1 capsa llapis de colors de fusta STAEDLER de 12 colors
2 capses de PLASTIDECORS de 12 colors
2 tubs grans de pega PRITT
1 estoig bossa de roba amb dos compartiments
1 paquet de 100 de fulls DIN A-4 de colors suaus (80 gr). Tot el paquet del mateix color
1 carpeta DIN A-3 per a Ed. Plàstica . (serveix la del curs anterior)
1 retolador “pilot” verd
1 tisores STAINLESS (poden servir les del curs passat)
1 capses de mocadors de paper
Agenda COSMOS ed. Addito.
Per encarregar aquest material i els llibres de text consulteu el full annex de l’AMPA.
LLIBRES DE TEXT:
Llengua Catalana: “ Llengua catalana 1, Educació Primària Cicle Inicial , Ed.
Castellnou ISBN 978-84-9804-762-2
Llibre de lectura: “Lectures” ,Cicle Inicial Educació Primària . Ed. Barcanova
ISBN 978-84-489-0785-3
Llengua Castellana: “Lengua castellana1” Educació Primària Cicle Inicial,
Ed. Castellnou . ISBN 978-84-9804-760-8
Matemàtiques: ”Ventijol” Cicle Inicial 1, Ed. Barcanova ISBN 978-84-489-3003-5.
Medi Natural, Social i “Ventijol”, Cicle inicial 1,Ed. Barcanova ISBN 978-84-489-2998-5
Cultural:
Llengua Anglesa: : Well Done ! 1 Ed. Pearson Logman
Nomès cal comprar l’Activity book + Reader. ISBN 978-84-9837278-6
Si us plau, marqueu tots els llibres amb el nom del nen/a i folreu-los amb plàstic transparent.
EQUIP
1. Bata de quadrets blancs i blaus. Tots els alumnes han de tenir obligatòriament una bata per a les
classes d' Ed. Plàstica i Pintura.
La bata per a pintura amb goma al cap i punys.
2. Ed. Física: xandall i sabatilles.
3. Menjador: bosseta amb raspall de dents i pasta.
4. Abrics, jaquetes i bates marcats i amb una veta o goma per poder penjar-los.
RECORDEU: Tot ha d’anar marcat amb nom i cognom.
Juny 2013
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Torre de la Llebre
LLISTAT DE MATERIAL I LLIBRES DE TEXT. CURS 2013-14.
2n. E. PRIMÀRIA
1 capsa arxivadora amb gomes(34cmX25cmX5cm)
1 carpeta mida foli (pot servir la del curs anterior)
1 carpeta DIN A-3 per a Ed. Plàstica. (pot servir la del curs anterior)
3 llapis STAEDTLER nº 2
4 gomes
2 maquinetes metàl·liques
1 capsa retoladors prims STAEDTLER de 10 colors
1 capsa de colors STAEDTLER de 12 colors
2 tubs grans de pega PRITT
2 capses de mocadors de paper
1 retolador Pilot blau, 1 retolador Pilot negre, 1 retolador Pilot verd
1 regle pla de 20 cm. transparent
2 estoigs bossa, un d’ells amb dos compartiments i que es pugui penjar
1 capsa de PLASTIDECORS de 12 colors
1 paquet de 100 de fulls DIN A-4 de colors (80 gr.)
1 capsa retoladors gruixuts STAEDTLER de 12 colors
1 calculadora escolar amb números grans (tipus MILAN o similar).
1 tisores STAINLESS (poden servir les del curs passat)
Per encarregar aquest material i els llibres de text consulteu el full annex de l’AMPA.
LLIBRES DE TEXT:
Llengua Catalana: “Llengua catalana 2, Educació Primària Cicle Inicial, Ed.
Castellnou ISBN 978-84-9804-765-3
Llibre de lectura: “La balena blanca”, llibre de lectura 2, Ed. Castellnou
ISBN 978-84-8287-761-7
Llengua Castellana: “Lengua castellana 2”, Educació Primària Cicle Inicial, Ed.
Castellnou ISB 978-84-9804-761-5
Matemàtiques: “Ventijol”, Cicle Inicial 2, Ed. Barcanova
ISBN 978-84-489-3005-9
Quaderns d’exercicis Set i mig Ed. Teide ISBN del 7 al 12 : 978-84-307-7866-9
Nº 7 ISBN: 978-84-307-7823-2
Nº 8 ISBN: 978-84-307-7824-9
Nº 9 ISBN: 978-84-307-7825-6
Nº 10 ISBN: 978-84-307-7826-3
Nº 11 ISBN: 978-84-307-7827-0
Nº 12 ISBN: 978-84-307-7828-7
Medi Natural, Social i Es continua utilitzant el llibre de 1r.d’EP
Cultural:
Llengua Anglesa: Anglès: “Well done !” 2 Ed. Pearson-Longman:
-Pupil’s book 2 + Digital Active Book ISBN 978-84-9837-283-0
-Activity book 2 + Reader ISBN 978-84-9837-285-4
Diccionari Escolar Català: Grup Promotor. Santillana
Si us plau, marqueu tots els llibres amb el nom del nen/a i folreu-los amb plàstic transparent.
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Torre de la Llebre
EQUIP
1. Bata de quadrets blancs i blaus. Tots els alumnes han de tenir una bata obligatòriament per a les
classes d'Ed. Plàstica.
2. Ed. Física: xandall i sabatilles.
3. Bosseta amb raspall de dents i pasta.
4. Abrics, jaquetes i bates marcats i amb una veta o goma per poder penjar-los.
RECORDEU: Tot ha d’anar marcat amb nom i cognom.
Juny 2013
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Torre de la Llebre
LLISTAT DE MATERIAL I LLIBRES DE TEXT. CURS 2013-14.
3er. E. PRIMÀRIA
1 calculadora escolar amb números grans (tipus MILAN o similar)
1 carpeta de plàstic classificadora, mida foli (tipus acordió)
1 carpeta de dibuix gran amb goma DIN A 3 (36 cm alt x 52 cm llarg) pot servir la del curs anterior
1 carpeta negra de fundes de plàstic mida foli, de 20 fundes
1 llibreta de pentagrama DIN A5 apaïsada
1 goma
1 llapis FABER n.2
1 bolígraf blau punta fina (tipus Bic o Staedler)
1 retolador Pilot negre, 1 retolador Pilot vermell, 1 retolador Pilot verd
1 retolador STAEDLER permanent negre mida F
1 maquineta metàl·lica
1 regle pla 20 cm. transparent
1 capsa de PLASTIDECORS (12), 1 capsa retoladors (12), 1 capsa llapis de colors (12)
1 paquet de 100 fulls de Pauta dues ratlles 2,5
10 fundes de plàstic transparent amb forats (mida foli)
1 tisores de qualitat
1 estoig bossa,
2 stick pega mitjà
1 agenda escolar Planet Ed. Additio (Espiral)
1 paquet DIN A-4 de colors (100 fulls) de 80 gr.
2 capses de mocadors de paper
Per encarregar aquest material i els llibres de text consulteu el full annex de l’AMPA.
LLIBRES DE TEXT:
Tots els llibres següents, excepte el Diccionari escolar, pertanyen al Programa de Reutilització de
Llibres de Text. En cas de no participar en el citat programa cada alumne ha de comprar, al seu càrrec,
tot el lot següent de llibres:
Llengua Catalana: Edt. BARCANOVA - CM 3r – ISBN 978-84-489-3163-6
Llengua Castellana: Edt. BARCANOVA - CM 3r – ISBN 978-84-489-3171-1
Matemàtiques: Edt. TEXT LA GALERA – CM 3r – ISBN 978-84-412-2120-8
Coneixement del Medi: Edt. BARCANOVA – CM 3r - 978-84-489-3191-9
Llengua Anglesa: Surprise! 3, Ed. Oxford
Class book + student’s multirom ISBN: 978-0-19-440802-8
Activity book ISBN 978-0-19-440808-0.
Diccionari Escolar Català: Grup Promotor. Santillana
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Torre de la Llebre
LLISTAT DE MATERIAL I LLIBRES DE TEXT. CURS 2013-14.
4rt. E. PRIMÀRIA
1 calculadora escolar amb números grans (por servir la de l’any anterior) (tipus MILAN o similar)
1 carpeta de plàstic classificadora, mida foli (tipus acordió)
1 carpeta negra de fundes de plàstic mida foli mínim 20 fulls (pot servir la de l’any anterior)
1 llapis FABER n.2, 1 bolígraf blau punta fina(tipus Bic o Staedler)
1 retolador Pilot negre, 1 retolador Pilot vermell, 1 retolador Pilot verd
1 retolador STAEDLER permanent negre mida F
1 maquineta metàl·lica, 1 goma, 1 regle pla 20 cm. Transparent(tipus Stadium o similar)
1 capsa retoladors (12), 1 capsa llapis de colors (12)
1 paquet DIN A-4 de colors (100 fulls) de 80 gr.
3 paquet de 100 fulls DIN A4 mil·limetrats 8 quadrets OFI (pauta francesa)
1 llibreta de pentagrama DIN A5 apaïsada
1 tisores de qualitat
1 estoig bossa
2 tubs pega mitjà
1 compàs (de bona qualitat)
1 carpeta de dibuix gran amb gomes (36 alt x 52 llarg) (por servir la de l’any anterior)
1 agenda escolar Planet Ed. Additio (Espiral)
2 capses de mocadors de paper
10 fundes de plàstic transparent amb forats (mida foli)
Per encarregar aquest material i els llibres de text consulteu el full annex de l’AMPA.
Es poden aprofitar coses del curs passat.
LLIBRES DE TEXT: Tots els llibres següents, excepte els diccionaris , pertanyen al Programa de
Reutilització de Llibres de Text. En cas de no participar en el citat programa cada alumne ha de
comprar, al seu càrrec, tot el lot següent de llibres:
Llengua Catalana: Edt. BARCANOVA - CM 4t – ISBN 978-84-489-3167-4
Llengua Castellana: Edt. BARCANOVA - CM 4t – ISBN 978-84-489-3176-6
Matemàtiques: - Llibre Edt. Text La Galera, CM 4t – ISBN 978-84-412-2122-2
- Quadern d’activitats 4t -Edt. Text La Galera- ISBN 978-84-412-2123-9
Coneixement del Medi: Edt. BARCANOVA – CM 4t – ISBN 978-84-489-3196-4
Llengua Anglesa: Surprise! 4 Ed Oxford
Class book ISBN 978-0-19-440803-5
Activity book + Student’s MultiROM ISBN 978-0-19-440809-7
Diccionario Escolar Castellano. Grupo Promotor Santillana
Diccionari Escolar Català. Grup Promotor Santillana (serveix el de l’any
anterior)
Juny 2013
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Torre de la Llebre
LLISTAT DE MATERIAL I LLIBRES DE TEXT. CURS 2013-2014.
5è. E. PRIMÀRIA
1 calculadora escolar amb números grans (por servir la de l’any anterior)
1 Llapis USB mínim de 4 Gb (només per ús escolar)
1 carpeta de plàstic mida foli classificadora (tipus acordió)
1 carpeta negra de fundes de plàstic mida foli mínim 20 fulls
1 llibreta de pentagrama DIN A5 apaïsada
1 paquet DIN A4 de colors de 100 fulls de 80 gr.
3 paquets fulls DIN A-4 mil·limetrats de 8 quadres OFI
1 llapis FABER n.2 1 goma, 1 maquineta metàl·lica,
1 bolígraf blau , 1 retolador Pilot vermell, 1 retolador Pilot verd, 1 retolador Pilot negre
1 regle de 30 cm., 1 escaire de 30 cm.,1 cartabó de 30 cm., 1 semicercle de 20 cm
1 compàs Milan (de bona qualitat), 1 tisores
1 capsa colors (12), 1 capsa retoladors (12)
1 tub de pega de barra mitjà
1 bolígraf tippex (no tòxic)
1 grapadora petita, 1 estoig bossa
10 fundes de plàstic transparent amb forats (mida foli)
1 agenda escolar Planet Ed. Additio (Espiral)
1 retolador Staedtler permanent negre mida M
1 carpeta de plàstica gran amb gomes (52 x 36 cm.) (por servir la de l’any anterior)
1 capsa de mocadors de paper
Per encarregar aquest material i els llibres de text consulteu el full annex de l’AMPA.
Es poden aprofitar coses del curs passat (està prohibit portar a l’escola Tipp-Ex tòxic)
LLIBRES DE TEXT:
Tots els llibres següents pertanyen al Programa de Reutilització de Llibres de Text, excepte d’atlas de
Catalunya i el món . En cas de no participar en el citat programa cada alumne ha de comprar, al seu
càrrec, tot el lot següent de llibres:
Llengua Catalana: 5 Educació Primària. Cicle Superior.
Castellnou Edicions
ISBN: 978-84-9804-622-9
Llengua Castellana: 5º Lengua Castellana. Leer i escribir.
Projecte 3.16. Ed. Cruïlla
ISBN: 978-84-661-2203-0
Llengua Anglesa: Well Done ! 5 Ed. Pearson-Logman
Pupil’s Book ISBN: 978-84-9837-304-2
Activity Book ISBN: 978-84-983-7278-6 + Reader
ISBN: 978-84-983-7306-6 c + Gramman Book +
Digital Active Book
Matemàtiques: 5 Matemàtiques. Cicle Superior.
Projecte Tram. Ed. Text/La Galera
ISBN: 978-84-412-1792-8
* Quadern d’activitats. ISBN: 978-84-412-1791-1
Coneixement del Medi: Cicle Superior 1
Ed. Barcanova
ISBN: 978-84-489-2401-0
Atlas de Catalunya i el món: Ed. Grup Promotor Santillana.
Diccionario Escolar Castellano i Diccionari Escolar
Català Grup Promotor Santillana (serveixen els de
l’any anterior)
Juny 2013
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Torre de la Llebre
LLISTAT DE MATERIAL I LLIBRES DE TEXT. CURS 2013-14.
6è E. PRIMÀRIA
1 calculadora escolar amb números grans (por servir la de l’any anterior)
1 Llapis USB mínim de 4 Gb (només per ús escolar)
1 carpeta negra de fundes de plàstic mida foli mínim 20 fulls
1 carpeta de plàstic mida foli classificadora (tipus acordió).
1 llibreta de pentagrama DIN A5 apaïsada
3 paquets de fulls mil·limetrats de 8 quadres DIN A-4 OFI,
1 paquet DIN A-4 de colors de 100 fulls de 80 gr.
1 llapis Faber n.2, 1 bolígraf blau
1 retolador Pilot vermell, 1 retolador Pilot verd, 1 retolador Pilot negre
1 goma, 1 maquineta metàl·lica
1 regle pla de 30 cm., un semicercle 20 cm., 1 escaire de 30 cm, 1 cartabó de 30 cm.
1 compàs de bona qualitat
1 capsa de colors (12), 1 capsa de retoladors (12)
1 tisores, 1 grapadora petita
1 estoig bossa
2 tubs pega de barra mitjà
20 fundes de plàstic transparent amb forats (mida foli)
1 retolador Staedtler permanent negre M
1 carpeta de plàstica gran amb gomes (52 x 36 cm.) (por servir la de l’any anterior)
1 paquet d’etiquetes adhesives APLI ref. 1650, 34 x 53 mm.
1 capsa de mocadors de paper
Per encarregar aquest material i els llibres de text consulteu el full annex de l’AMPA.
Es poden aprofitar coses del curs passat. Està prohibit portar a l’escola Tipp-Ex que sigui tòxic.
LLIBRES DE TEXT:
Tots els llibres següents pertanyen al Programa de Reutilització de Llibres de Text. En cas de no
participar en el citat programa cada alumne ha de comprar, al seu càrrec, tot el lot següent de llibres:
Llengua Catalana: 6 Educació Primària. Cicle Superior.
Castellnou Edicions
ISBN: 978-84-9804-623-6
Llengua Castellana: 6º Lengua Castellana. Leer y escribir
Projecte 3.16. Ed Cruïlla
ISBN: 978-84-661-2213-9
Llengua Anglesa: English Adventure 6 (Pupil’s book, ISBN 058282929-1
+Reader
Activity book + CD-Rom ISBN 058282979-8
Ed. Longman
Matemàtiques: 6 Matemàtiques. Cicle Superior.
Projecte tram. Ed. Text/La Galera
ISBN:978-84-412-1794-2
* Quadern d’activitats ISBN: 978-84-412-1793-5
Coneixement del Medi: Cicle Superior 2
Ed. Barcanova
ISBN: 978-84-489-2405-8
Educació per a la Ciutadania i els Ciutadania. Cicle Superior.
drets Humans: Mon de Colors
Ed. Vicens Vives. Educació Primària
Atlas de Catalunya i el món: Ed. Grup Promotor Santillana. (por servir el de l’any anterior)
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Torre de la Llebre
Diccionario Escolar Castellano i Diccionari Escolar Català
Grup Promotor Santillana (serveixen els de l’any anterior)
Juny 2013
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