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Condicions obertura de setembre  

 

Durant el mes de maig el Departament d’Educació va fer arribar als centres educatius el Pla 

d’Actuació per al curs 2021-22. En línies generals ens demana una organització semblant a 

la del curs 20-21, però permet relaxar algunes mesures.  

A continuació us en detallem el més rellevant: 

1. No és  necessari requerir la distància física interpersonal de seguretat establerta en 1,5 

metres en els grups de convivència estables. Per tant, recuperem les aules ordinàries a 

secundària, i recuperem espais multiusos com biblioteca i tecnologia.  

2. Els hàbits d’higiene de mascareta, gel hidroalcohòlic i rentat de mans continuen. Però no cal 

prendre la temperatura en entrar a l’escola.  

3. La gestió de casos Covid es farà com fins ara: les persones que presentin símptomes 

compatibles no poden venir al centre, tampoc aquelles que estiguin esperant el resultat 

d’una prova PCR i es recomana que tampoc ho facin els contactes estrets d’algú que 

presenta símptomes i que a l’hora està esperant el resultat de la seva PCR. 

4. Les aules hauran de ser ventilades freqüentment, tot i que ja no es demana continuar amb 

els protocols de neteja establerts. 

5. Les reunions han de ser telemàtiques amb caràcter general. 

6. Als patis poden interactuar més d’un grup estable, si es fa ús de mascareta. 

7. Les entrades i sortides han de ser esglaonades. 

8. El menjador torna al seu ús habitual, tot i que mantindrem alguns dies encara un horari 

esglaonat. 

 

Estem segurs que l’experiència del curs passat ens ajudarà a que l’Escola continuï sent un 

espai segur per a tots i us agraïm com sempre la vostra col·laboració per aconseguir-ho. 
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  Calendari escolar   

Inici de curs : dilluns 13 de setembre de 2021 -  Fi de curs: dimarts 22 de juny de 2022 
 
Festius (generals, locals o de lliure disposició):  
Divendres 24 de setembre de 2021   La Mercè 
Dimarts 12 d’octubre de 2021   El Pilar 
Dilluns i dimecres, 6 i 8 de desembre de 2021  Immaculada i Constitució 
Dimarts 7 de desembre de 2021   (lliure disposició) 
Dilluns 28 de febrer de 2022    (lliure disposició) 
Divendres 3 de juny de 2022    (lliure disposició) 
Dilluns 6 de juny de 2022   2a Pasqua 
 

Festes d’Escola (en funció de la normativa vigent):  
- Festa de benvinguda: dissabte, 2 d’octubre de 2021 
- La Castanyada: divendres, 29 d’octubre de 2021 
- Concert de Nadal: divendres, 17 de desembre de 2021 
- Mercat SOLCidari: diumenge, 19 de desembre de 2021 
- DENIP: divendres, 28 de gener de 2022 
- Carnestoltes: divendres, 25 de febrer de 2022 
- Sant Jordi : divendres, 22 d’abril de 2022 
- Festa de Fi de curs: dissabte, 18 de juny de 2022 
-  Eix Transversal – Setmana Ciència Sostenible  – del 7 a l’11 de febrer 
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 Equip pedagògic i PAS  
 

 
Direcció:   Núria Palà 
 
Cap d’estudis:   Pep Espígol 
 
Coordinacions:  Arianne Serrat   Coordinadora d’Infantil 

     Neus Pallarès    Coordinadora de Primària - 1r a 3r 
     Lluïsa Sales    Coordinadora de Primària - 4t a 6è 
     Maria Pedrals    Coordinadora de Secundària 
 

Educació Infantil:  Mariona Lobo   Tutora d’EI3 
     Maria Rovira   Tutora d’EI4 
     Arianne Serrat   Tutora d’EI5 
     Metis Gausset   Mestra d’EI  
 
 Educació Primària:   Sandra Paños   Tutora de 1r de Primària 
     Carla Sorribas   Tutora de 2n de Primària 
     Jessica Leal   Tutora de 3r de Primària 
     Casimir Sancho  Tutor de 4t de Primària  
     Ferran Galimany  Tutor de 5è de Primària 
     Neus Font   Tutora de 6è de Primària  
      
 Educació Secundària:  Laia Riera – Maria Pedrals Tutora de 1r d’ESO   
     Dolors Nolla   Tutora de 2n d’ESO  
     Cristian Reinaldos  Tutor de 3r d’ESO 
     Emma Prat   Tutora de 4t d’ESO  
 

Especialistes Inf-Pri-Eso: Pere Caminal   Música  
Pep Espígol   Matemàtiques / Ciències 
Kiku Gausset   Educació Física 

     Eduard Martínez  STEAM / Tecnologia / Anglès 
    Dolors Nolla   Català / Francès 

     Carme Pol - Núria Palà Anglès 
     Maria Pedrals   Castellà / Ciències Socials 
     Emma Prat   Matemàtiques / Ciències 
     Cristian Reinaldos   Ciències Socials / Ed. Audiovisual 
     Laia Riera   Català / Anglès / Art 
     Ramon Roman  Educació visual i plàstica / Tecnologia 
     Carlos Gilabert  Matemàtiques / Ciències / Tecnologia 
     Lluïsa Sales   Matemàtiques CSuperior / Ciències   
   
 Atenció diversitat ESO:  Neus Pallarès   
 Mestra de diversitat:  Anna Acha 
 Vetlladora:   Mercè Taxé 
 Psicopedagoga:  Muntsa Gàllego 
 Auxiliar de conversa anglès:  Gregory Goodwin 
 Mestra de suport:  Andrea Ibáñez 
 
 Personal d’Administració: Meritxell Díaz  Secretaria 
     Marta Font  Secretaria 
     Marta Camps  Administració 
     Francesc Baños Manteniment 
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 Administració i secretaria  
 

Horari: de 8:00 a 17.45 h  

Telèfon: 93 206 13 13 - Correu electrònic: secretaria@escolasolc.org - escolasolc@escolasolc.org  

 
 

 Assistència i puntualitat  
 
Les faltes d’assistència o retards cal comunicar-los a secretaria abans de les 9 del matí , per telèfon 
o correu electrònic (escolasolc@escolasolc.org). Us preguem que NO ho feu directament al tutor/a. 
 
Cal que l’alumnat entri a l’escola PUNTUALMENT i segueixi les normes establertes. Només així 
respectarem el bon funcionament de les classes i activitats i, alhora, serem respectuosos amb els 
companys i companyes. 

 
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. 
 
Aquells nois i noies de Cicle Superior i 1r d’ESO que hagin de marxar sols de l’Escola, hauran de 
demanar un full d’autorització al seu tutor/a o a secretaria i retornar-la degudament complimentada i  
signada pels pares.  

 

 Entrevistes amb els tutors/es i reunions pedagògiq ues  

És important realitzar, com a mínim, una entrevista amb el tutor/a 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  
aproximadament.  

Les entrevistes es faran en format telemàtic , tot i que podran ser presencials si es valora necessari 
per part de la família o del tutor/a. Al setembre us concretarem quins dies i hores d’entrevista té 
cada tutor. Les reunions pedagògiques , on us informaran de l’organització i programació del curs 
dels vostres fills i filles, seran només  format telemàtic , i es faran: 

 

Educació Infantil 

EI4 i EI5 – dilluns 11 d’octubre, a les 18:30 hores 
EI3 – dilluns 18 d’octubre, a les 18:30 hores 

Educació Primària 

C.Inicial – dimecres 13 d’octubre, a les 18:30 hores  
C.Mitjà – dijous 7 d’octubre, a les 18:30 hores   
C.Superior – dijous 14 d’octubre, a les 18:30 hores 

Educació Secundària 

ESO – dilluns, 20 de setembre, a les 18:30 hores 
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 Horaris – Entrades i sortides  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
-   A Secundària, 3r i 4t d’ESO començaran tots els dimecres a les 7.45 h i tindran la tarda lliure. 
 
 

 Natació  
 

Tot l’alumnat de 1r de Primària a 2n d’ESO, a més de l’hora l’Educació Física corresponent, farà 

Natació al C.E. Mediterrani. 

 
L’alumne/a que NO pugui practicar alguna de les dues activitats, o ambdues, haurà de lliurar un 
certificat mèdic a Secretaria.  

 
Si practiquen un esport o activitat fora de l’escola amb una dedicació significativa, també hauran de 

presentar un certificat d’hores de dedicació, i la Coordinació de l’Escola en farà una valoració de 
cada cas, junt amb el seu tutor o tutora. 

 

En el cas concret de la NATACIÓ , cal comunicar-ho a Secretaria abans del 18 de setem bre , per 
tal que no es carregui la corresponent despesa al rebut escolar del mes d’octubre, que és quan 
comença aquesta activitat. 

 
 
 
 

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

Curs  Entrada  Accés  Sortida  

E.Infantil  - 3 anys 8:50 Jardí 16:40 

E.Infantil  - 4 anys 8:40 Pati de sorra 16:35 

E.Infantil  - 5 anys 8:25 Espai Aire 16:30 

1r - 2n Primària 8:40 Pista 16:20 

3r - 4t Primària 8:45 Pista 16:25 

5è - 6è Primària 8:50 Pista 16:30 

1r - 2n Secundària 8:40 Secretaria 16:25 

3r - 4t Secundària 8:45 Secretaria 16:30 
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 Objectes d’ús personal  

 

No demanem cap tipus d’uniformitat en la roba, però si que TOT ESTIGUI MARCAT AMB EL SEU 
NOM I COGNOM. Així, si és perd, ho podem retornar (jaquetes, bates, carmanyoles, bosses...).  

 

• EI-3, EI-4 i EI-5: una muda de recanvi sencer, dins d’una bossa i tot MARCAT amb el nom 
(mitjons, calces o calçotets, pantalons i una samarreta/jersei). Unes sabates sense cordons fàcils 
de posar i treure, per estar dins l’Escola. 

 
A la setembre es recordarà el material i/o roba que cal portar i si hi cal afegir o canviar alguna 
altra cosa. 

 
• D’EI-3 a 6è de Primària : Una bata o una samarreta vella per deixar a l’escola (a partir d’aquest 

curs només es farà servir en moments puntuals i es retornarà a casa per rentar-la quan el/la 
tutor/a ho cregui convenient). 

 
• 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. 

 
 
 

  Activitats extraescolars  

Les activitats extraescolars de tarda a càrrec de Fundesplai, s’iniciaran el dijous 1 d’octubre  de 
2021.  

Les activitats de migdia s’iniciaran també a l’octubre, tot i que us n’informarem passat l’estiu. 

 

Acollida de matí i de tarda  
 

Aquest servei s’ofereix a aquelles famílies que regularment hagin de portar o recollir el fill o filla fora  
de l’horari escolar. Per fer-ne ús cal notificar-ho mitjançant un correu electrònic a 
secretaria@escolasolc.org on us informaran de preus, dies, etc.. Si l’ús és esporàdic haurà de 
notificar-se sempre abans de les 3 de la tarda. 
 
L’acollida de matí és oberta per als alumnes de fins a 6è de primària, a partir de les 7.45 del matí.  
L’acollida de tarda es farà de dilluns a dijous, en horari de 16.30 a 17.45 h. 

 
El servei d’ambdues activitats començarà dilluns 13 de setembre i per fer-ne ús , caldrà que ho 
notifiqueu a Secretaria per correu electrònic. 
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  Mitja pensió - Menjador  
 

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

 
Quan un/a alumne/a necessiti fer règim, cal comunicar-ho a secretaria mitjançant un correu 
electrònic abans de les 9 del matí  i, si voleu, també amb una nota signada pel pare o mare al 
tutor/a, 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. 

 
 

  Servei d’autocar  
 

 
Durant el mes de 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 escolasolc@escolasolc.org abans de les 3 de la tarda.  
 
 

 Medicaments, certificats i autoritzacions  
 

 
L’Escola NO administrarà cap medicament (inclòs el paracetamol, apiretal, o similars) . Si 
algun alumne/a ha de prendre una medicació durant l’horari escolar, caldrà presentar la recepta 
mèdica o un certificat mèdic on hi consti el nom de l’alumne/a, la pauta a seguir i el nom del 
medicament.  

 
En cas de malaltia crònica o que necessiti un seguiment especial, a més de la corresponent 
certificació mèdica, es redactarà un Protocol d’Actuació que haurà de ser consensuat i signat pels 
pares. 
 
Pel que fa a autoritzacions, certificats i comunicats oficials d’escola, al 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. 
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 Llistat de material escolar  
 

Us recordem que tot el material ha d’estar marcat. No cal que sigui nou, podeu fer servir el del curs 
anterior, sempre que estigui en bon estat. 

 
 

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. 
● un estoig petit de roba amb cremallera (tipus bossa) pel llapis i la goma i la maquineta 
● un estoig mitjà de roba amb cremallera (tipus bossa) per als retoladors i colors. 

 
2n de Primària 

 
● un regle de 15 cm pla (no metàl·lic ni tou), 
● una carpeta blava amb bossa, (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). 
● un estoig petit de roba amb cremallera (tipus bossa) pel llapis i la goma i la maquineta 
● un estoig mitjà de roba amb cremallera (tipus bossa) per als retoladors i color 

 

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.  
● dues carpetes amb separadors (les proporcionarà l’escola), 
● 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). 
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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), 
● 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, 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, 
● 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 de negre, un de blau i un de vermell), una ploma o 
bolígraf blau, una goma, una maquineta de fer punta, unes tisores, una pega de barra i una 
calculadora (serveix la del curs anterior), 

● un estoig de roba petit amb cremallera, 

● una carpeta de fundes DATA-BANK de plàstic, mida DIN A4 amb 40 fundes transparents. 
● una calculadora (serveix la del curs anterior). 

 

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, 24 llapis de colors, 

● un llapis, tres retoladors de punta fina (un negre, un blau i un vermell), una ploma o bolígraf 
blau, 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 40 fundes transparents a 

l’interior 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. 
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EDUCACIÓ SECUNDÀRIA  
 

1r ESO 
 
● Carpeta amb separadors, mida DIN A4, i fulls blancs 
● Estoig amb llapis, goma d’esborrar, maquineta de fer punta, ploma o bolígraf blau, bolígraf negre, 

bolígraf vermell i una grapadora petita 
● 1 auriculars petits d’ús personal 
● Flauta: Yamaha de digitació barroca SOPRANO YRS-314B 
● Calculadora científica CASIO CLASSWIZ fx-82EX o la fx-350EX (només en cas que calgui 

comprar-ne una de nova) 
● 2 carpetes de fundes DATA-BANK de plàstic, mida DIN A4 i amb 30-40 fundes transparents a 

l’interior. 
Material de plàstica – tecnologia: 

● 1 capsa de 24 llapis de colors 
● 1 capsa de 24 retoladors de colors 
● 1 tub de pega de barra, 1 compàs (amb els recanvis de mines i punxes), 
● 4 retoladors negres punta fina (PILOT): 2 de 0,5 i 2 de 0,7, 1 Edding 1200 negre 
● 1 tisores i 1 llima d’ungles de cartró 
● 1 llapis 4H, 1 llapis 8B, 1 llapis 2B i 1 difuminador 
● 1 regle de 30 cm + regle lletra de motlle + escaire i cartabó + transportador d’angles mida petita 
● Llibreta d’artista: 1 llibre en blanc tipus Note Book mida DIN A4 (model recomanat a botigues 

Tiger o Barna Art) 
 

2n ESO 
 

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

bolígraf vermell i 1 grapadora petita 
● 1 auriculars petits d’ús personal 
● Recomanem calculadora científica CASIO CLASSWIZ fx-82EX o la fx-350EX (només en cas que 

calgui comprar-ne una de nova) 
● 2 carpetes de fundes DATA-BANK de plàstic, mida DIN A4 amb 30-40 fundes transparents a 

l’interior. 
Material de plàstica – tecnologia: 

● 1 capsa de 24 llapis de colors, mínim 
● 1 capsa de 24 retoladors de colors, mínim 
● 1 tub de pega de barra, 1 tisores, 1 llima d’ungles de cartró 
● Compàs ballarina (amb cargol), que punxi i que clavi bé al paper, amb adaptador per pressió 

(amb els recanvis de mines i punxes) 
● 4 retoladors negres punta fina (PILOT): 2 de 0,5 i 2 de 0,7, 1 Edding 1200 negre 
● 1 llapis 4H, 1 llapis 8B, 1 llapis 2B i 1 difuminador 
● 1 regle de 30 cm + regle lletra de motlle + escaire i cartabó + transportador d’angles mida petita. 
● Llibreta d’artista: 1 llibre en blanc tipus Note Book mida DIN A4 (model recomanat a botigues 

Tiger o Barna Art) 
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3r ESO 

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

bolígraf vermell i 1 grapadora petita 
● 1 auriculars petits d’ús personal 
● Flauta: Yamaha de digitació barroca SOPRANO YRS-314B 
● Recomanem calculadora científica CASIO CLASSWIZ fx-82EX o la fx-350EX (només en cas que 

calgui comprar-ne una de nova) 
● 1 carpeta de fundes DATA-BANK de plàstic, mida DIN A4 amb 30-40 fundes transparents a 

l’interior. 
Material de plàstica – tecnologia: 

● 1 capsa de 12 llapis de colors mínim 
● 1 tub de pega de barra, 1 tisores 
● 1 rodet cinta adhesiva 
● Compàs ballarina (amb cargol), que punxi i que clavi bé al paper, amb adaptador per pressió 

(amb els recanvis de mines i punxes) 
● 1 regle de 30 cm + escaire i cartabó + transportador d’angles mida petita 

 
4t ESO 

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

bolígraf vermell, 1 regle petit i 1 grapadora petita 
● 1 tub de pega de barra i 1 tisores 
● 1 auriculars petits d’ús personal 
● Recomanem calculadora científica CASIO CLASSWIZ fx-82EX o la fx-350EX (només en cas que 

calgui comprar-ne una de nova) 
● Regle de 30 cm, escaire i cartabó, transportador d’angles mida petita 

Material (només per a l’alumnat d’Art): 
● 1 capsa de 24 llapis de colors mínim 
● 1 capsa de 24 retoladors de colors mínim 
● llapis de dureses: 3H, F, HB, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B 
● capses de carbonets 
● cretes (barres per dibuixar o fer esbossos) 
● esfumins /difuminadors (rotlles de paper que serveixen per esfumar els dibuixos) 
● Canya de bambú (per treball gràfic de tintes) 
● 1 regle de 30 cm 
● Llibreta d’artista: 1 llibre en blanc tipus Note Book mida DIN A4 o més gran 
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 Llistat de llibres de text - Projecte Collage  
 

En els últims anys l’escola ha anat a poc a poc minvant l’ús de llibres de text en favor de 
metodologies híbrides. Per aquest motiu hem canviat el nom de Projecte Encants a Projecte 
Collage, que consisteix en una quota anual destinada no tan sols a l’adquisició de llibres per 
reutilitzar, sinó també de llicències digitals, llibres de lectura, material manipulatiu i jocs educatius. 

 
Enguany l’import serà de: 

• Educació Infantil: 30 € 
• Educació Primària: 70 € 
• Educació Secundària: 90 € 

 

A continuació us desglossem el material pedagògic de què disposarà cada curs: 

 

EDUCACIÓ PRIMÀRIA  
 

1r de Primària (Cicle Inicial) 
▪ GUESS WHAT 1 (Pupil’s Book 1 i Activity Book 1). Ed. Cambridge. 
▪ Projecte INNOVAMAT. Primer curs. 
 
2n de Primària (Cicle Inicial) 
▪ GUESS WHAT 2 (Pupil’s Book 2 i Activity Book 2). Ed. Cambridge. 
▪ Projecte INNOVAMAT. Segon curs. 

 
3r de Primària (Cicle Mitjà) 
▪ GUESS WHAT 3 (Pupil’s Book 2 i Activity Book 2). Ed. Cambridge. 
▪ Projecte INNOVAMAT. Tercer curs. 
▪ Els llibres de lectura els proporcionarà l’escola. 

 
4t de Primària (Cicle Mitjà) 
▪ LECTURES PER CRÉIXER 4. Adela Cortina. Ed. Baula. 
▪ 4PRI LLENGUA + Sèrie Pràctica Català - Ed. Santillana. 
▪ KID’S BOX 4 (Pupil’s Book 4 i Activity Book 4). Ed. Cambridge. 
▪ Els llibres de lectura els proporcionarà l’escola. 
▪ Projecte INNOVAMAT. Quart curs. 

 
5è de Primària (Cicle Superior) 
▪ 5PRI LLENGUA + Sèrie Pràctica Català - Ed. Santillana. 
▪ KID’S BOX 5 (Pupil’s Book 5 i Activity Book 5). Ed. Cambridge 
▪ Els llibres de lectura els proporcionarà l’escola. 
▪ Projecte INNOVAMAT. Cinquè curs. 
▪ Plataforma SCIENCE BITS CS 

 
6è de Primària (Cicle Superior) 
▪ 6PRI LLENGUA + Sèrie Pràctica Català - Ed. Santillana. 
▪ KID’S BOX 6 ( Pupil's Book and Activity Book 6). Ed. Cambridge 
▪ Els llibres de lectura els proporcionarà l’escola. 
▪ Projecte INNOVAMAT. Sisè curs. 
▪ Plataforma SCIENCE BITS CS 
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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 - Math Bits (llicència i plataforma digital).  
● LLENGUA CATALANA I LITERATURA. 1r ESO. Ed. Barcanova. ISBN: 978-84-489-5026-2 
● CITIZEN Z Student's Book A2. Ed. Cambridge. 
● LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA. 1r ESO. S. Ed. Teide. ISBN 978-84-307-9051-7 
● EN XARXA GiH 1. GEOGRAFIA I HISTÒRIA. Ed. Vicens Vives. ISBN 978-84-682-7184-2 
● SCIENCE BITS 1. GEOLOGIA 1r ESO. Planeta Terra. Llicència+paper. ISBN 978-84-942293-6-7 
● SCIENCE BITS 1. BIOLOGIA 1r-2n ESO. Éssers vius. Llicència+paper. ISBN 978-84-942293-3-6 
● Plataforma de lectura Legiland.  
● Els llibres de lectura els proporcionarà l’escola. 

 
2n ESO 
● EDUCACIÓ FÍSICA. Projecte Olímpia. 1r Cicle ESO. Llibre alumne. Ed. El Serbal (curs passat). 
● MATEMÀTIQUES 2 ESO. Projecte Construïm. Ed. Cruïlla. ISBN 978-84-661-4062-1 
● LLENGUA CATALANA I LITERATURA 2n ESO. Ed.Barcanova. ISBN 978-84-489-5153-5 
● FRANCÈS - Essentiel et plus 1 - Ed. Santillana - ISBN 9788496597037 
● CITIZEN Z. Student’s Book B1. Ed. Cambridge. 
● LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2 ESO. Ed. Teide ISBN 978-84-307-9147-7 
● EN XARXA GiH 2. GEOGRAFIA I HISTÒRIA. Ed. Vicens Vives. ISBN 978-84-682-7895-7 
● SCIENCE BITS 2. CHEMISTRY 1-2. Changes in matter. Llicència+paper. ISBN 97884942293-29 
● SCIENCE BITS 2. Física 2. Moviment, forces i energia. Llicència+paper. ISBN 97884942293-81 
● Plataforma de lectura Legiland.  
● 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. 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 
● FRANCÈS - Essentiel et plus 2 - Ed. Santillana   
● GiH 3. GEOGRAFIA I HISTÒRIA. Ed. Vicens Vives. ISBN 978-84-682-3197-6 
● 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. 
 
4t ESO 
● EDUCACIÓ FÍSICA. Projecte Olimpia. Llibre alumne. 2n cicle ESO. Ed.El Serbal  (curs passat). 
● MATEMÀTIQUES 4 ESO. Projecte Construïm. Ed. Cruïlla. 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 
● FRANCÈS - Essentiel et plus 3 - Ed. Santillana. ISBN 9788496597037 
● ED. VISUAL I PLASTICA 4 ESO - Ed. Teide 
● 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. 


