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CALENDARI  ESCOLAR  CURS 2019-20

SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE
dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 1 2 3 4 5 6 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

30

DESEMBRE GENER FEBRER
dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1   1 2 3 4 5   1 2

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29

30 31

MARÇ ABRIL MAIG
dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1   1 2 3 4 5 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

30 31

JUNY JULIOL AGOST
dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg dl dm dc dj dv ds dg

1 2 3 4 5 6 7   1 2 3 4 5   1 2

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

31

dies festius / vacances 3 dies lliure disposició Escola  Solc
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Durant el curs poden sorgir noves festes o celebracions. Us n’anirem informant 
amb suficient antelació. 

A partir de l’Ordre EDU/56/2019, de 26 de març, per  la  qual  s'estableix  el  calendari  
escolar del curs 2019-2020 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, l’escola 
ha marcat els següents dies: 

 
• Inici de curs: dijous 12 de setembre de 2019. 
• Fi de curs: divendres 19 de juny de 2020. 

 

• Festes generals i locals: 

Dimarts 24 de setembre de 2019 La Mercè  

Divendres 1 de novembre de 2019 Tots Sants 

Divendres 6 de desembre de 2019 La Constitució 

Divendres 1 de maig de 2020 Festa del treball 

Dilluns 1 de juny de 2020 2a Pasqua 
 
 

• Dies festius de lliure disposició (3 dies per a cada centre escolar): 

Dilluns 4 de novembre de 2019 

Dilluns 24 de febrer de 2020 

Divendres 29 de maig de 2020 
 
 

• Nadal: del 23 de desembre de 2019 al 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos). 
• Setmana Santa: del 6 al 13 d’abril de 2020 (ambdós inclosos). 

 
 

• Festes d’Escola 
 

- Festa de Benvinguda: dissabte 28 de setembre de 2019 
- Festa Major de Les Corts : diumenge 6 d’octubre de 2019 
- La Castanyada: dijous 31 d’octubre de 2019 
- Concert de Nadal: divendres 13 de desembre de 2019 
- Mercat SOLCidari: diumenge 15 de desembre de 2019 
- DENIP: dijous 30 de gener de 2020 
- Carnestoltes: divendres 21 de febrer de 2020 
- Jornades de Portes Obertes: dissabte 29 de febrer de 2020 
- Sant Jordi: dijous 23 d’abril de 2020 
- Matinal esportiva: dissabte 23 de maig de 2020 
- Festa de Fi de curs: dissabte 13 de juny de 2020 
- Festival d’extraescolars: a determinar per l’AFA 
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L’escola restarà oberta des de dos quarts de 9 fins a dos quarts de 5 de la tarda (de 8:30 a 16:30) 
per a tot l’alumnat. 

 
Les hores del dia escolar estan repartides de la manera següent: 

 
 

  
Infantil 

Primària 
1r, 2n i 3r 

Primària 
4t, 5è i 6è 

 
Secundària 

Classes 
(inclou el temps 
d’esbarjo) 

 
de 

 
8:45 a 12 

 
de 

 
8:45 a 12:30 

 
de 

 
8:45 a 12:45 

 
de 

 
8:45 a 13:15 

Dinar de 12 a 12:30 de 12:30 a 13 de 12:45 a 13:15 de 13:15 a 13:45 

Temps de migdia de 12:30 a 14:30 de 13 a 14:30 de 13:15 a 14:30 de 13:45 a 14:30 

Classes, activitats, 
projectes... 

de 14:30 a 16:30 de 14:30 a 16:30 de 14:30 a 16:30 de 14:30 a 16:30 

 
 

A Secundària, 3r i 4t d’ESO començaran tots els dimecres a les 7:45h del matí i tindran la 
tarda lliure. 

 
 

 

Tot l’alumnat de 1r de Primària a 2n d’ESO farà Natació tots els dimarts al CEM Hospitalet Nord 
(Av. De Manuel Azaña, 21, L’Hospitalet de Llobregat), a més de l’hora l’Educació Física 
corresponent. 

 
L’alumne/a que NO pugui practicar alguna de les dues activitats, o ambdues, haurà de lliurar un 
certificat mèdic a Secretaria o bé un certificat d’exempció acreditat pel Consell Català de l’Esport o 
federació equivalent per a aquell alumne/a que practiqui un esport fora l’escola amb dedicació 
significativa. En el cas concret de la NATACIÓ, cal comunicar-ho a Secretaria abans del 18 de 
setembre, per tal que no es carregui la corresponent despesa al rebut escolar del mes d’octubre, 
que és quan comença aquesta activitat. 

 
 
 

Cursos Horari 1r dia Últim dia 
1r i 2n de Primària de 9:30 a 10:15h 

 
1 d’octubre 16 de juny 

3r i 4t de Primària de 10:15 a 11h 1 d’octubre 16 de juny 

5è i 6è de Primària d’11 a 11:45h 1 d’octubre 16 de juny 

1r i 2n d’ESO d’11:45 a 12:30h 1 d’octubre 16 de juny 

 
Nota:	
L’alumnat	de	3r	i	4t	d’ESO	no	faran	Natació	i,	a	canvi,	ampliaran	l’horari	d'Educació	Física.	
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Horari ininterromput, de 8 a 18h. 
 

Us podeu posar en contacte amb qualsevol persona de l’escola trucant a Secretaria i deixant avís 
de trucada al 93-206.13.13. També podeu escriure un correu electrònic a 
secretaria@escolasolc.org i el vostre comunicat o missatge es farà arribar a la persona 
interessada. 
Si el vostre fill/a està malalt/a o no pot venir a escola per qualsevol circumstància, us demanem 
que truqueu també a Secretaria abans de les 9 del matí. 

 
 
 

 
 

Equip directiu 
 

Direcció: Núria Palà 
Sotsdirecció: Neus Font 
Direcció pedagògica-Cap d’estudis: Pep Espígol 
Coordinacions: Arianne Serrat (Infantil) 

Lluïsa Sales (Primària) 
Maria Pedrals (Secundària) 

 
Mestres i Tutors  

Educació Infantil: David Castillo EI-3 
 Metis Gausset 

Arianne Serrat 
EI-4 
EI-5 

 Samira Ijnacene Mestra de reforç EI 

 
Educació Primària: 

 
Carla Sorribes 

 
EP-1 

 Neus Pallarès EP-2 

 
Sandra Paños EP-3 

 Casimir Sancho EP-4 

 
Ferran Galimany EP-5 

 Neus Font / Lluïsa Sales EP-6 

 
Educació Secundària: 

 
Jordi Pomés 

 
ESO-1 

 Dolors Nolla ESO-2 
 Maria Pedrals / Cristian Reinaldos ESO-3 
 Emma Prat ESO-4 
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Mestra atenció a diversitat: Núria Benavides  
 
Vetlladora NEE: Mercè Taxé 
 
Psicopedagoga: Muntsa Gàllego 
 
Auxiliar de conversa: Gregory Goodwin 

 
Especialistes:  

 
Música 

 
 
Pere Caminal 

  
Tecnologia /STEAM 
 
 
Art - Educació Visual i Plàstica 
 
Educació Física 

 
Ramon Roman, Eduard Martínez, Jordi 
Pomés, Cristian Reinaldos  
 
Ramon Roman, Laia Riera 
 
Kiku Gausset 

  
Català – Francès 

 
Dolors Nolla 

  
Ciències Socials 
 
Economia 
 
Anglès 

 
Cristian Reinaldos, Maria Pedrals 
 
Cristian Reinaldos 
 
Carme Pol, Núria Palà, Eduard Martínez, 
Laia Riera 

  
Castellà 
 
 
Matemàtiques i Ciències 
 
 

 
Maria Pedrals, Cristian Reinaldos, Eduard 
Martínez 
 
Pep Espígol, Jordi Pomés, Emma Prat 
 
 

 
PAS 

  

 
Secretaria general i acadèmica : Meritxell Díaz i Esperança Riba 
Administració: Marta Camps 
Responsable de manteniment: Francesc Baños 

 
 
 

 
 

És important realitzar-ne, com a mínim, una durant el curs per tal de tenir un intercanvi d’opinions 
sobre el procés d’aprenentatge i d’educació de l’alumne/a. Es poden fer per iniciativa dels pares o 
dels tutors/es de l’escola i tenen una durada d’uns 30 minuts. Cal que demaneu hora 
prèviament a Secretaria. 
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Horari d’entrevistes curs 2019-20 
 
Tutors d’Infantil    dilluns, de 12:45 a 13:15 i de 13:15 a 13:45h 
Tutores de 1r, 2n i 3r de Primària   dimarts, de 12:45 a 13:15 i de 13:15 a 13:45h 
Tutors de 4t, 5è i 6è de Primària  dijous, de 12:45 a 13:15 i de 13:15 a 13:45h 
 
Tutors de Secundària   a determinar per a cada tutor/a. 
 

 
A partir del 16 de setembre trobareu els horaris d’entrevistes també a la pàgina web. 
 

 
Les reunions pedagògiques amb les famílies per informar-vos de l’organització i les programacions 
dels cursos dels vostres fills/es es faran durant el primer trimestre del curs 2019-2020 a dos quarts 
de 7 del vespre (18:30h). Les dates previstes són les següents: 

 
Secundària dilluns 16 de setembre 
Infantil dilluns 28 d’octubre 
1r i 2n de Primària dilluns 7 d’octubre 
3r i 4t de Primària dilluns 14 d’octubre 
5è i 6è de Primària dilluns 28 d’octubre 

 

 
 
 

Cursos Dates Llocs 
Educació Infantil 5 i 6 de maig Mas Suro (Cartellà) 
1r i 2n de Primària De l’11 al 13 de març El Molí de la Riera (Sant Pere de Torelló) 

3r i 4t de Primària del 5 al 8 de novembre CdA Granja Escola de Juneda  

5è i 6è de Primària del 17 al 20 de març Alberg Deltebre Xanascat (Deltebre) 

1r i 2n d’ESO del 28 al 30 d’abril Càmping del Mar (Malgrat de Mar) 

3r d’ESO del 28 al 30 d’abril Cala Giverola (Tossa de Mar) 

4t d’ESO De diumenge 26 a 
dijous 30 d’abril 

Viatge Fi de l’ESO (a determinar) 

 

 
EI-3, EI-4 i EI-5: una muda i un recanvi, sencers, dins una bossa (mitjons, calces o calçotets, 
pantalons i una samarreta/jersei). 
EI-3, EI-4 i EI-5: sabates tipus crocs. 

 
Al setembre se us recordarà el material i/o roba que els nens i nenes d’Infantil hauran de portar a 
l’escola, i si hi cal afegir o canviar alguna altra cosa. 

 
D’EI-3 a 6è de Primària: 
Una bata per deixar a l’escola (a partir d’aquest curs, la bata només es farà servir en moments 
puntuals i es retornarà a casa per rentar-la quan el/la tutor/a ho cregui convenient). 
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Natació a Primària i a 1r i 2n de Secundària: 
Vestit de bany, casquet de bany, tovallola i xancletes. 

 
Educació Física a Primària i Secundària: 
Sabatilles esportives, samarreta, pantalons curts i roba per canviar-se. 

 
Nota: no demanem cap tipus d’uniformitat en la roba, però SÍ que tota estigui marcada amb el 
nom i cognom. 

 
 

 

S’iniciaran dilluns 30 de setembre de 2019. Les activitats extraescolars de migdia es realitzen 
de 13:30 a 14:30h i les de la tarda de 16:30 a 17:45h. 

 
Les inscripcions ja han començat. Si voleu rebre informació sobre l’activitat demanada per als 
vostres fills/es, per saber si queden places vacants, dies de l’activitat, etc., podeu escriure a 
ampa.solc@gmail.com per a les activitats extraescolars de migdia (de 3r de Primària a 1r d’ESO). 
Per a les de tarda (d’EI-3 a 6è de Primària), a partir del 2 de setembre tornarem a obrir un període 
d’inscripcions on-line. Podeu consultar les activitats a https://escoles.fundesplai.org/escola-solc/.	
	
	

	
	

EDUCACIÓ INFANTIL 
 

Els nens i nenes d’Educació Infantil poden entrar amb les famílies a partir de les 8:30h (hi ha un 
horari d’entrada flexible que els tutors/es us recordaran a principis de setembre). A partir de les 
16:25h podeu també entrar a les classes per recollir el vostre fill/a. Tant l’entrada com la sortida es 
farà per la rampa que va directe a l’espai d’Infantil. 

 
Si necessiteu que alguna altra persona no-habitual el/la reculli, i per garantir la seguretat en la 
recollida de l’alumnat de l’escola, ho haureu de notificar al tutor/a mitjançant nota escrita on 
aparegui el nom, cognoms i DNI d’aquesta persona. 

 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA i SECUNDÀRIA 

 
Tot l’alumnat de Primària que arriba entre les 8:15h i les 8:45h entra per la pista de l’escola i puja 
a les classes quan sona el timbre. Si arriba a partir de les 8:45h, cal que entri per la rampa que va 
al vestíbul. 

 
Els nois i les noies de Secundària entren també per la pista quan sona el timbre i pugen 
directament a les classes. 

 
A l’hora de la sortida, l’alumnat de Primària ho fa amb el seu corresponent tutor/a per la porta del 
vestíbul de l’escola, on els pares i mares s’esperen a la rampa per recollir-los. 

 
Els i les alumnes de Secundària surten per la pista de l’escola. 
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Aquells nois i noies de Cicle Superior i 1r d’ESO que marxin sols de l’escola (és a dir, dels 10 als 
12 anys), hauran de lliurar al seu tutor/a una autorització complimentada i signada per la 
mare i/o pare que el mateix tutor/a us donarà. 

 

 
ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT 

 

Les faltes d’assistència o els retards per motius justificats cal comunicar-los a Secretaria 
abans de les 9 del matí (per telèfon o, si és el cas, mitjançant un germà/na). 

 
Per normativa del Departament d’Educació, cap alumne/a no pot sortir sol de l’Escola 
durant l’horari escolar. Per a casos especials, és imprescindible que presenti una autorització 
impresa signada pel pare i/o mare. 

 
 Cal que l’alumnat entri a l’escola PUNTUALMENT. Només així respectarem el bon 
funcionament de les classes i activitats i, alhora, serem respectuosos amb els companys i 
companyes. 
 
PERMANÈNCIES I ESTUDI 

 
Aquest servei s’ofereix a aquelles famílies que regularment hagin de recollir el/la fill/a més tard de 
l’horari escolar. És obert a tot l’alumnat, de dilluns a dijous, en horari de 16:30 a 18h. 

 
El servei començarà dilluns 16 de setembre. Per fer-ne ús, caldrà que ho notifiqueu a 
Secretaria per telèfon o correu electrònic, o també podeu emplenar el formulari a 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7OFW2ohaX2bQyKRMjiEa3xzFJdy0sLDOZavYvBbxsDJaKCA/view 
form.	

	

Qualsevol canvi s’haurà de notificar abans del 25 de cada mes a Secretaria per tal que es 
puguin fer les correccions de cobrament oportunes. 

 
És imprescindible notificar a través de l’agenda de l’alumne/a o trucant a Secretaria qualsevol ús 
esporàdic del servei abans de les 15h. Aquest requisit és necessari per tal que l’escola 
pugui fer-ne el corresponent seguiment. 

 
Per informar-vos d’aquest servei més detalladament (preus, dies, ús esporàdic, etc.), pregunteu 
per Meritxell Díaz (al 93-206.13.13 o a secretaria@escolasolc.org). 

 
 

 
 

L’escola disposa de cuina pròpia. Tot el menjar que es serveix l’elabora diàriament l’Alejandro 
Boba, cap de cuina, i el seu equip. 

 
Quan un/a alumne/a necessiti fer règim, cal comunicar-ho per escrit amb una nota signada pel 
pare o mare i fer-la arribar al tutor/a de l’alumne/a tan bon punt es passi la llista d’assistència, tot 
indicant el tipus de règim que ha de seguir (règim d'arròs o règim tou). 

 
Trobareu els menús mensuals al web de l’escola. 
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Durant els mesos de juny i juliol es demana la confirmació, baixa i/o l’alta del servei. Recordeu que 
aquest servei es duu des de l'escola i els canvis es gestionen exclusivament mitjançant Secretaria. 
  
És important que mireu de ser el més rutinaris i previsors possible per al bon funcionament del 
servei. Si hi ha un canvi esporàdic, cal que aviseu al tutor/a mitjançant una nota a l’agenda del 
vostre fill/a i amb un correu electrònic a secretaria@escolasolc.org ABANS DE LES 3 DE LA 
TARDA. 
  
 

 

Si algun/a alumne/a ha de prendre qualsevol tipus de medicació durant l’horari escolar, l’ha 
d’acompanyar de la recepta del metge o d’un certificat mèdic amb el nom de l’alumne/a, la 
pauta a seguir i el nom del medicament, a més d’una autorització signada pels pares (en tenim un 
model al web). 

 
Per a casos de malalties cròniques o que necessiten d’un seguiment especial, durant el mes 
d’octubre es redactarà el Protocol d’actuació que haurà de ser consensuat i signat pels pares. 

 
 

 

Pel que fa a autoritzacions, certificats i comunicats oficials d’escola, durant els mesos de juny i de 
setembre us farem arribar per diferents vies (secretaria, tutor/a, reunions pedagògiques...) la 
documentació que l’escola necessita tenir al dia, tant per normativa del Departament d’Educació 
com per normativa de Protecció de dades. 

 
 

Ø US RECORDEM QUE TOT EL MATERIAL HA D’ESTAR MARCAT (menys els retoladors, colors, 
tisores i pega de 1r i 2n de Primària). 

Ø Tot el material que demanem no cal que sigui nou, podeu fer servir el del curs anterior, sempre 
que estigui en bon estat. 

 
Ø Pel que fa al nombre d’unitats de les capses de retoladors i llapis de colors, us preguem que 

tingueu en compte el que us recomanem. 
 
 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 
 

1r de Primària 
• una carpeta blava amb bossa, 
• una capsa de retoladors de 24 unitats com a màxim, 
• una capsa de llapis de colors 24 unitats com a màxim, 
• unes tisores, una pega de barra i una calculadora MILAN model ESCOLAR. 
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El material fungible de 1r i 2n de primària es socialitzarà. 

2n de Primària 
 

• un regle de 15 cm pla (no metàl·lic ni tou), 
• una carpeta blava amb bossa, 
• una carpeta de dibuix de 38 x 52 cm aprox. (serveix la del curs passat), 
• una capsa de retoladors de 24 unitats com a màxim, 
• una capsa de llapis de colors de 24 unitats com a màxim, 
• unes tisores, una pega de barra i una calculadora (serveix la del curs anterior). 

 
 
3r de Primària 
 

• Diccionari de Català Didac . Editorial Text – La Galera. (Aquest diccionari serà propietat 
del nen/a; el farà servir durant tot el cicle mitjà), 

• un regle de 30 cm pla i un de 15 cm pla (no metàl·lics ni tous), 
• una carpeta de dibuix de 38 x 52 cm aprox. (serveix la del curs passat), 
• dues carpetes amb separadors (les proporcionarà l’escola), 
• 10 dossiers de plàstic amb obertura lateral, 
• una capsa de retoladors de 24 unitats com a màxim, 
• una capsa de llapis de colors de 24 unitats com a màxim, 
• un estoig de roba amb cremallera (tipus bossa) que contingui: un llapis, una goma, una 

maquineta de fer punta, unes tisores, un retolador negre de punta fina i una pega de barra, 
• una calculadora (serveix la del curs anterior). 

 
 

4t de Primària 
 

• un regle de 30 cm pla i un de 15 cm pla (no metàl·lics ni tous), 
• dues carpetes amb separadors (serveixen les del curs passat), 
• una carpeta de dibuix de 38 x 52 cm aprox. (serveix la del curs passat), 
• 15 dossiers de plàstic amb obertura lateral, 
• una capsa de retoladors de 24 unitats com a màxim, 
• una capsa de llapis de colors de 24 unitats com a màxim, 
• un estoig de roba amb cremallera (tipus bossa), que contingui: un llapis, un retolador 

negre de punta fina, una goma, una maquineta de fer punta, unes tisores i una pega de 
barra, 

• una calculadora (serveix la del curs anterior). 
(Recordeu que el Diccionari de Català Dídac és propietat del vostre fill/a i l’ha de portar a 
l’escola el 1r dia de classe). 

 
 

5è de Primària 
 

• un regle de 15 cm pla (no metàl·lic ni tou), 
• un transportador d’angles mida petita, 
• una carpeta senzilla sense separadors, 
• dues carpetes amb separadors, 
• 15 dossiers de plàstic amb obertura lateral, 
• 24 retoladors dins un estoig o capsa no metàl·lica, 
• 24 llapis de colors dins un estoig o capsa no metàl·lica, 
• un llapis, tres retoladors de punta fina (un negre, un blau i un vermell), una ploma (serveix 

la del curs anterior), una goma, una maquineta de fer punta, unes tisores i una pega de 
barra, 
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• un estoig de roba petit amb cremallera, 
• una calculadora (serveix la del curs anterior), 
• una carpeta de fundes DATA-BANK de plàstic, mida DIN A4 amb 40 fundes transparents 

(ABACUS). 
 
 

6è de Primària 
 

• un regle de 15 cm pla (no metàl·lic ni tou), 
• un transportador d’angles mida petita (serveix el del curs anterior), 
• un compàs ballarina (amb cargol) amb adaptador per pressió, no de rosca, 
• una carpeta amb separadors, 
• 15 dossiers de plàstic amb obertura lateral, 
• 24 retoladors dins un estoig o capsa no metàl·lica, 
• 24 llapis de colors dins un estoig o capsa no metàl·lica, 
• un llapis, tres retoladors de punta fina (un negre, un blau i un vermell), una ploma (serveix 

la del curs anterior), una goma, una maquineta de fer punta, unes tisores i una pega de 
barra, 

• una calculadora (serveix la del curs anterior), 
• una carpeta de fundes DATA-BANK de plàstic, mida DIN A4, amb 60 o 80 fundes 

transparents a l’interior (ABACUS) per a Ed. Visual i Plàstica, 
• 4 Pilots de color negre per a Ed. Visual i Plàstica; 2 de 0,7 i 2 de 0,5. 
• un estoig petit de roba amb cremallera. 

 
 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 

1r ESO 
 

o Carpeta amb separadors, mida DIN A4, amb fulls blancs. 
o Estoig amb llapis, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, ploma o bolígraf blau, 

bolígraf negre i bolígraf vermell. 
o Una grapadora petita. 
o 1 llibreta de música mida DIN A5 obertura horitzontal, de 7 pentagrames per pàgina 

aprox. 
o 1 llapis de memòria de 2 gigues com a mínim. 
o 1 auriculars petits d’ús personal. 
o 1 calculadora científica (model recomanat: Casio-Classwiz). 
o L’alumnat de 1r i 3r d’ESO haurà de portar una flauta Yamaha Soprano YRS-32B. 

 

Material de plàstica - tecnologia 
 

o 1 capsa de 12 llapis de colors. 
o 1 tub de pega de barra. 
o Mines de recanvi de compàs (4 unitats) i també punxa de recanvi. 
o 4 retoladors negres punta fina (PILOT);  2 de 0,5 i 2 de 0,7 (han de durar tot el curs). 
o 1 tisores. 
o 1 llima d’ungles de cartró. 
o 1 llapis de gradació HB o 2B i 1 llapis 3H. 
o Regle de 30 cm, escaire i cartabó, transportador d’angles mida petita. 
o Compàs ballarina (amb cargol), que punxi i es clavi bé al paper, amb adaptador per 

pressió, no de rosca (serveix el del curs anterior). 
o 1 regle de motlle amb lletres per calcar. 



14	 

 
2n ESO 

 
o Carpeta amb separadors, mida DIN A4, amb fulls blancs. 
o Estoig amb llapis, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, ploma o bolígraf blau, 

bolígraf negre i bolígraf vermell. 
o Una grapadora petita. 
o 1 llapis de memòria de 2 gigues com a mínim amb nom. 
o 1 auriculars petits d’ús personal amb nom. 
o 1 calculadora científica amb nom (serveix la del curs anterior). 
o 1 carpeta de fundes DATA-BANK de plàstic, mida DIN A4, amb 20 o 30 fundes transparents 

a l’interior (ABACUS). La utilitzaran per a Llengua Castellana. 
 

Material de plàstica - tecnologia 
 

o 1 llibre en blanc tipus Note Book mida DIN A5 (model recomanat a botigues Tiger). 
o 1 capsa de 24 o més llapis de colors. 
o 1 capsa de 36 retoladors de colors. 
o 1 tub de pega de barra. 
o Mines de recanvi de compàs (4 unitats) i també punxa de recanvi. 
o 4 retoladors negres punta fina (PILOT); 2 de 0,5 i 2 de 0,7. (han de durar tot el curs) 
o 2 retoladors EDDING 1200 negres. 
o 1 tisores. 
o 1 llima d’ungles de cartró. 
o 1 llapis de gradació HB o 2B i 1 llapis 3H. 
o 1 carpeta de fundes DATA-BANK de plàstic, mida DIN A4, amb 60 o 80 fundes 

transparents a l’interior (ABACUS). 
o Regle de 30 cm, escaire i cartabó, transportador d’angles mida petita. 
o Compàs ballarina (amb cargol), que punxi i es clavi bé al paper, amb adaptador per 

pressió, no de rosca (serveix el del curs anterior). 
o 1 regle de motlle amb lletres per calcar. 

 
 

 
3r ESO 

 

o Carpeta amb separadors, mida DIN A4, amb fulls blancs. 
o Estoig amb llapis, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, ploma o bolígraf blau, 

bolígraf negre i bolígraf vermell. 
o Una grapadora petita. 
o 1 flauta Yamaha Soprano YRS-32B (serveix la de 1r d’ESO). 
o 1 llibreta de música DIN A5 d’obertura horitzontal, de 7 pentagrames per pàgina aprox. 
o 1 llapis de memòria de 2 gigues com a mínim. 
o 1 auriculars petits d’ús personal. 
o 1 calculadora científica amb nom (serveix la del curs anterior). 
o 1 carpeta de fundes DATA-BANK de plàstic, mida DIN A4, amb 20 o 30 fundes transparents 

a l’interior (ABACUS). La utilitzaran per a Llengua Castellana. 
 

Material de plàstica - tecnologia 
 

o 1 llibre en blanc tipus Note Book mida DIN A5 (model recomanat a botigues Tiger). 
o 1 capsa de 24 llapis de colors (mínim). 
o 1 capsa de retoladors de colors. 
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o 1 tub de pega de barra. 
o Mines de recanvi de compàs (4 unitats) i també punxa de recanvi. 
o 1 rodet de cinta adhesiva. 
o 1 tisores. 
o 1 llima d’ungles de cartró. 
o 1 llapis de gradació HB i 1 llapis de gradació 3H. 
o 1 carpeta de fundes DATA-BANK de plàstic, mida DIN A4, amb 40 fundes transparents a 

l’interior (ABACUS). 
o Regle de 30 cm, escaire i cartabó, transportador d’angles mida petita. 
o Compàs ballarina (amb cargol), que punxi i es clavi bé al paper, amb adaptador de llapis 

per pressió, no de rosca (serveix el del curs anterior). 
o 1 regle de motlle amb lletres per calcar. 
o 2 retoladors EDDING 1200 negres 
o 4 retoladors punta fina PILOT; 2 de 0,5 i 2 de 0,7. 

 
 

4t ESO 
 

o Carpeta amb separadors, mida DIN-A4, amb fulls blancs. 
o Estoig amb llapis, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, ploma o bolígraf blau, 

bolígraf negre, bolígraf vermell i un regle petit. 
o Una grapadora petita. 
o 1 capsa de llapis de colors. 
o 1 capsa de retoladors de colors. 
o 1 tub de pega de barra. 
o 1 rodet de cinta adhesiva. 
o 1 tisores. 
o 1 llapis de memòria de 2 gigues com a mínim. 
o 1 auriculars petits d’ús personal. 
o 1 calculadora científica. 
o Regle de 30 cm, escaire i cartabó, transportador d’angles mida petita. 
o 1 carpeta de fundes DATA-BANK de plàstic, mida DIN A4, amb 20 o 30 fundes transparents 

a l’interior (ABACUS). La utilitzaran per a Llengua Castellana. 
 

Material (només per a l’alumnat d’Art) 
 

o 1 llibreta de dibuix de tapes dures sense espiral mida DIN A4 (llibre d’artista). 
o Llapis de dureses: 3H, F, HB,B,2B,3B,4B,5B,6B 
o Capses de carbonets. 
o Cretes (barres per dibuixar o fer esbossos). 
o Esfumins / difuminadors (rotlles de paper que serveixen per esfumar els dibuixos). 
o Canya de bambú (per treball gràfic de tintes). 
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L’alumnat que forma part  del Projecte Encants NO HA DE COMPRAR NI CAP LLIBRE NI 
CAP LLICÈNCIA DIGITAL. Tot ho proporcionarà l’escola. 

 

 
 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
 

1r de Primària (Cicle Inicial) 
 

§ KID’S BOX 1 (Pupil’s Book 1 i Activity Book 1). Ed. Cambridge. 
§ Projecte INNOVAMAT. Primer curs. http://www.innovamat.es/ 

 
2n de Primària (Cicle Inicial) 

 
§ KID’S BOX 2 (Pupil’s Book 2 i Activity Book 2). Ed. Cambridge. 
§ Projecte INNOVAMAT. Segon curs. http://www.innovamat.es/ 

 
3r de Primària (Cicle Mitjà) 

 

§ BARCELONA, LA CIUTAT DE JARDINS AMB XEMENEIA. Joan de Déu Prats i Lluís 
Filella. Ajuntament de Barcelona. 

§ KID’S BOX 3 (Pupil’s Book 3 i Activity Book 3). Ed. Cambridge. 
§ Projecte INNOVAMAT. Tercer curs. http://www.innovamat.es/ 
§ Els llibres de lectura els proporcionarà l’escola.  

 

4t de Primària (Cicle Mitjà) 
 

§ LECTURES PER CRÉIXER 4. Adela Cortina. Ed. Baula. 
§ LLENGUA CATALANA 4t. Superpixèpolis. M.Rodrigo i altres. Ed. Baula. 
§ KID’S BOX 4 (Pupil’s Book 4 i Activity Book 4). Ed. Cambridge. 
§ MATEMÀTIQUES 4. J. Fraile Martin. Ed. Vicens Vives. 
§ Els llibres de lectura els proporcionarà l’escola.  

 

5è de Primària (Cicle Superior) 
 

§ LLENGUA CATALANA 5è. LLEGIM I COMPRENEM (Planeta Aigua). Anna Isabel Aso i... 
Ed. Baula. 

§ LLENGUA CATALANA 5è. PARLEM I ESCRIVIM (Planeta Aigua). Anna Isabel Aso i... 
§ Ed. Baula. 
§ KID’S BOX 5 (Pupil’s Book 5 i Activity Book 5). Ed. Cambridge 
§ MATEMÀTIQUES 5. J. Fraile Martin. Ed. Vicens Vives. 
§ Els llibres de lectura els proporcionarà l’escola. 

 

6è de Primària (Cicle Superior) 
 

§ LLENGUA CATALANA 6è – Superpixèpolis. M.Rodrigo, Ch. Mondorino, N. Mata. Ed.. 
Baula. 

§ LENGUA CASTELLANA 6è. (Planeta Aigua). Claudia Araya i Manuel Garcia. Ed. Baula. 
§ KID’S BOX 6 ( Pupil´s Book and Activity Book 6). Ed. Cambridge 
§ MATEMÀTIQUES 6. J. Fraile Martin. Ed. Vicens Vives. 
§ EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA I ELS DRETS HUMANS. C. Sup. de Primària. L. 

Fabregat, X. Huguet, J. Larrégola. Ed. Casals. 
§ Els llibres de lectura els proporcionarà l’escola.  
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 
 
 

1r ESO 
 

§ EDUCACIÓ FÍSICA. Projecte Olímpia. 1r Cicle ESO. Llibre de l'alumne. 
Ed. El Serbal. 

§ MATEMÀTIQUES 1 ESO. Projecte Construïm. Ed. Cruïlla (amb llicència digital).  
 ISBN 978-84-661-3849-9 
§ LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO. Ed. Teide. ISBN 978-84-307-8981-8 
§ CITIZEN Z Student´s Book A2. Ed. Cambridge. 
§ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 1r ESO. S. Ed. Teide. ISBN 978-84-307-9051-7 
§ CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA. POLIS 1. Ed. Vicens Vives. 

   ISBN 978-84-682-3061-0 
§ SCIENCE BITS 1. GEOLOGIA 1r ESO. PLANETA TERRA. Llicència + paper. 

 ISBN 978-84-942293-6-7 
§ SCIENCE BITS 1. BIOLOGIA 1r-2n ESO. ELS ÉSSERS VIUS. Llicència +paper.  

 ISBN 978-84-942293-3-6 
§ Els llibres de lectura els proporcionarà l’escola. 

  

2n ESO 
 

§ EDUCACIÓ FÍSICA. Projecte Olímpia. 1r Cicle ESO. Llibre de l'alumne. 
Ed. El Serbal (serveix el del curs passat). 

§ MATEMÀTIQUES 2 ESO. Projecte Construïm. Ed. Cruïlla (amb llicència digital).  
ISBN 978-84-661-4062-1 

§ LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 2n ESO. Ed. Teide. ISBN 978-84-307-9082-1 
§ CITIZEN Z. Student’s Book B1. Ed. Cambridge. 
§ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2 ESO. Ed. Teide ISBN 978-84-307-9147-7 
§ CIÈNCIES SOCIALS. GEOGRAFIA I HISTÒRIA. POLIS 2. 

Ed. Vicens Vives ISBN 978-84-682-3592-9 
§ SCIENCE BITS 2. CHEMISTRY. 1r 2n ESO. CHANGES IN MATTER. Llicència + paper.  
 ISBN 978-84-942293-2-9 
§ SCIENCE BITS 2. FÍSICA 2N ESO. MOVIMENT, FORCES I ENERGIA. Llicència + paper.  
 ISBN 978-84-942293-8-1 
§ Els llibres de lectura els proporcionarà l’escola. 

 
  
 

3r ESO 
 

§ EDUCACIÓ FÍSICA. Projecte Olímpia. Llibre de l’alumne. 2n cicle d’ESO. 
Ed. El Serbal. 

§ MATEMÀTIQUES 3 ESO. Projecte Construïm. Ed. Cruïlla (amb llicència digital).  
ISBN 978-84-661-3850-5 

§ LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 3r ESO. Ed. Barcanova. ISBN 978-84-489-4677-7 
§ CITIZEN Z. Student’s book B1+. Ed. Cambridge. 
§ LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. ESO 3. Ed. Teide. ISBN 978-84-307-9053-1 

§ CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA. 3r ESO. Ed. Teide. ISBN 978-84-307-9004-3 
§ SCIENCE BITS 3. BIO & GEO. Llicència + paper. ISBN 978-84-944173-6-8 
§ SCIENCE BITS 3. FIS & QUI. Llicència + paper. ISBN 978-84-944173-3-7 
§ Els llibres de lectura els proporcionarà l’escola. 
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4t ESO 
 

§ EDUCACIÓ FÍSICA. Projecte Olimpia. Llibre de l'alumne. 2n cicle d'ESO. Ed. El Serbal 
(serveix el del curs passat). 

§ MATEMÀTIQUES 4 ESO. Projecte Construïm. Ed. Cruïlla (amb llicència digital).  
ISBN 978-84-661-4063-8 

§ LLENGUA CATALANA 4. Ll. Homs, J. Rosell. Ed.Barcanova. ISBN 978-84-489-4678-4 
§ CITIZEN Z. Student’s book B2. Ed. Cambridge 
§ LENGUA Y LITERATURA 4 ESO. Ed. Teide 2016. ISBN 978-84-307-9157-6 
§ GEOGRAFIA i HISTÒRIA. Aula 3D 2016. Ed. Vicens Vives. ISBN 978-84-682-3601-8 
§ ECONOMIA I EMPRENEDORIA 4 ESO. Ed. Barcanova ISBN 978-84-489-4010-2 
§ SCIENCE BITS 4. BIO & GEO. Llicència + paper. ISBN 978-84-946933-8-0 
§ SCIENCE BITS 4. FIS & QUI. Llicència + paper. ISBN 978-84-946933-5-9 
§ Els llibres de lectura els proporcionarà l’escola. 


