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LLIBRES DE SEGON:
TÍTOL
Matemàtiques 2n
Quadern d’orientació espacial 2
La tortuga d’en Hans
El pirata que no sabía decir la R
Carla y lechuga. Mundo piojo

EDITORIAL
Barcanova Innova
Text – La Galera
Barcanova
El pirata
Anaya

ISBN
9788448944452
9788441209251
9788448945848
9788417210427
9788469848784

MATERIAL DE SEGON:
Agenda personalitzada de l’Escola Montserrat.
1 estoig tipus necesser amb cremallera on hi hagi 1 llapis, 1 goma, un bolígraf blau, 1
bolígraf vermell, 1 maquineta i 18 o 24 llapis de colors de fusta. TOTS MARCATS AMB EL NOM.
1 estoig tipus necesser amb cremallera on hi hagi 12 retoladors. TOTS MARCATS AMB EL
NOM.
1 llibreta gran de pauta 3’5, sense espiral i amb marge, 50 fulls.
1 carpeta mida foli de tapes ben gruixudes (mida 37 cm. de llargada x 26 cm d'amplada).
5 gomes Milan petites (amb el nom o inicials dins d’una bosseta).
6 llapis STAEDTLER HB2, MILAN o ALPINO (amb el nom o inicials).
1 maquineta metàl·lica de recanvi (amb el nom o inicials).
1 regle petit d'uns 20 cm (amb el nom o inicials).
1 tisores sense punta (KAICUT) amb el nom.
2 coles de barra MIDA GRAN de marca PRITT (amb el nom o inicials)..
ATENCIÓ :
Del projecte de reutilització de llibres, tenim socialitzats aquests llibres de text que no són a la
llista perquè els donarem a l’escola:
- Polzet-2
- Balena Blanca
A cada curs es demanen 2 paquets de 100 folis Din A-4 de 80 grs que no cal que compreu si sou
socis de l’AMPA, perquè l’AMPA els subvencionarà (si no sou socis de l’AMPA, heu de portar els 2
paquets de folis). El material en bon estat es pot reutilitzar per l’any següent (llibretes, regles,
ceres,etc.)
L’agenda de l’escola s’ha de comprar a l’AMPA i s’entregarà a l’escola.

