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 COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ CURS 2021- 2022                     Plurilingüisme

      RR. AGUSTINES MISSIONERES  

ASSIGNATURA TIPUS TITOL LLIBRE EDITORIAL  AUTORS ISBN           

llibres 

LLENGUA CATALANA LLIBRE LA LLEGENDA DEL LLEGAT Llengua catalana 3r Primària BAULA 978-84-479-45856
LLENGUA CASTELLANA LLIBRE LA LLEGENDA DEL LLEGAT Lengua Castellana y Literatura 3r Primària BAULA 978-84-479-45863
MATEMÀTIQUES LLIBRE EMAT Tekmanbooks
MATEMÀTIQUES ESTOIG EMAT (Només ho compren els alumnes nous) Tekmanbooks
PROJECTE EN TU QUADERN Projecte En Tu 3 Primària IMAGINA BAULA 978-84-479-3396-9
EDUCACIÓ PLÀSTICA QUADERN Arts and Grafts Projects 3 Plus BY ME Macmillan EDELVIVES 9788416697922
LLENGUA ANGLESA ACTIVITY ROOFTOPS 3 OXFORD
LLENGUA ANGLESA CLASSBOOK ROOFTOPS 3 OXFORD
ROBÒTICA/INFORMÀTICA ROBÒTICA/INFORMÀTICA Anglès.LLIBRE I SOFTWARE LEGO EDUCATION WEB DO 2.0 BAULA
TCNC QUADERN Una revista de natura TEIDE

material
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Llibreta quadriculada de grapa i marge per la matèria de Religió.
Bloc de dibuixos DIN A4 amb marge.

Libretes quadriculades i amb marge, de mida quartilla i de tapa dura (matemàtiques, català, castellà, naturals, socials i anglès)

* Es compra a la botiga online de l'escola

* Es compra a la botiga online de l'escola

* Es compra a la botiga online de l'escola

     Estoig que no sigui de metall.

9780194503365
978-0194503358

* Es compra a la botiga online de l'escola
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1 Bloc d'examen de l'escola.  * Es compra a la botiga online de l'escola

NOTES IMPORTANTS:

Els llibres i llibretes han d'anar marcats amb una etiqueta que porti el nom de l'alumne a la part del davant.

 

https://immaculadaconcepcio.vendadellibres.cat     CODI LLISTA: 20740PRI921A

mínim de compra.

     Llapis del núm. 2 HB, goma d'esborrar (tipus Milán), maquineta amb dipòsit, regle de plàstic de 15 cm. 
Bolígraf blau i 1 de verd del tipus BIC, de punta normal.

Paquets de folis blancs de 100 fulls DIN-A4 80 gr.

     Dossier de plàstic amb 20 fundes, un pegament de barra, unes tisores, colors de fusta i retoladors de punta normal.
Portafolis de plàstic i una pauta.

     Estoig que no sigui de metall.

El pròxim curs 2021-2022 per adquirir els llibres i material escolar dels vostres fills/es us oferim la botiga online del Col·legi Immaculada Concepció, 

on trobareu  llistes oficials, devolució gratuïta, i amb els avantatges com l'atenció personalitzada, finançament, i enviament gratuït en totes les comandes sense import

Agenda de l'escola. * Es compra a la botiga online de l'escola

El primer dia de classe NO han de portar tot el material ni tots els llibres. Ja els aniran portant durant la setmana. Només cal l'estoig amb colors i una llibreta.

LLibres que no cal comprar i que l'escola ofereix com reutilitzable:  diccionaris de català i castellà.
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