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LLIBRES DE TEXT 2n DE PRIMÀRIA CURS 2022-2023 
PEPLI (VALENCIÀ) 

 
ÀREA TÍTOL EDITORIAL ISBN 

 
ANGLÉS ALL ABOUT US NOW 2 

       CLASS BOOK 
 
 OXFORD 

9780194074438 

LLENGUA 

VALENCIANA 

 Llengua 2 
Ed.19/20/15 

Voramar 
Santillana 9788491316367 

      LLENGUA 

VALENCIANA 

Laia una xiqueta 
molt exagerada 

Bromera 9788476608180 

     LLENGUA 

VALENCIANA 

Els cinc i el gran 
enigma 

Joventut 9788426142078 

LENGUA 
CASTELLANA            Lecturas 2 Edebé 978-84-683- 

0066-5 

MATEMÀTIQUES Matemàtiques  
2 SFT ED.18 

Voramar 
Santillana 9788491315544 

MATEMÀTIQUES Set i mig  4 Teide 9788430740048 

MATEMÀTIQUES Set i mig 5 Teide 9788430740192 

MATEMÀTIQUES Set i mig 6 Teide 9788430740208 

 
 

El primer dia de classe, els xiquets i xiquetes sols han de portar l’estoig i ja us lliurarem una nota 
per tal d’informar-vos quan haveu de portar els llibres al col·legi. Abans haveu de comprovar A 
CASA, mitjançant l’ISBN (el podeu trobar al codi de barres del llibre), que són els correctes i 
que es troben en perfecte estat. Recomanem folrar els llibres  i identificar- los amb el nom i el 
cognom de l’alumne/a en la COBERTA. 



MATERIAL PER A 2n DE PRIMÀRIA CURS 2022-2023 
Avís: Es pot utilitzar el material del curs passat si està en bon estat. 

 
• Una bosseta d’endreç per a Educació Física: tovallola xicoteta, sabó i colònia en ampolla que no 

siga de vidre. 

• Un estoig de cremallera amb doble/triple compartiment: 
- 3 llapis Staedtler Noris HB 2.(un per trimestre) 
- Una maquineta de fer punta AMB DIPÒSIT STAEDTLER 512 (dos orificis) 
- Una goma d’esborrar Staedtler Mars. 
- 12 plastidecors. 

• 12 retoladors de doble punta (fina i grossa) NORIS STAEDTLER. 
• 1 llapis bicolor (roig/blau) FABEL-CASTELL 2160 RB o similar. 

• 1 regle de 20 cm (si no el tenen de l’any passat) 
• 1 tisores escolar KAIKUT 13 cm, punta roma (si no la tenen de l’any passat) 
• Una llibreta de tapa dura de cuquet, amb pauta 3,5 mm i marge (format A4), gramatge 90 g., color 

roig. 
• Sols alumnes de RELIGIÓ: Una llibreta de tapa dura de cuquet, amb pauta 3,5 mm i marge (format 

A4), gramatge 90 g. La mateixa que el curs passat 
• Una llibreta de tapa dura de cuquet, amb quadrícula 8x8 i marge (format A4), gramatge 90 g, color 

blau. 

• 1 carpeta A-4 amb solapes i gomes color verd. 

• Una barra de cola de 40 g. 
• Un paquet de tovalloles humides. 
• Una caixa de mocadors. 

 
MOLT IMPORTANT: 

 
Tot el material ha de vindre degudament marcat amb el nom i cognom, per tal d’evitar 
confusions (llapis, retoladors, plastidecors... inclosos.) 
Recomanem folrar els llibres una vegada reviseu molt bé els ISBN. 
Recomanem motxilles sense rodes per tal de facilitar la pujada i baixada de les escales. 
El primer dia d’escola els xiquets sols portaran l’estoig; els llibres ja vos avisem al llarg de la 
primera setmana. 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 
 

La mestra de 2n



MATERIAL PARA 2º DE PRIMARIA CURSO 
2022/2023 

Aviso: Se puede utilizar el material del curso pasado si está en buen estado. 
 

• Una bolsita de aseo para Educación Física: una toallita pequeña, jabón y colonia en botella que no 
sea de cristal. 

• Un estuche de cremallera (tipo bolsa de aseo) con dos o tres compartimentos: 
- 3 lápices Staedtler Noris HB 2.(uno por trimestre) 

- Un sacapuntas con depósito STAEDTLER 512 (dos orificios) 
-Una goma de borrar Staedtler Mars. 
-12 plastidecores. 

• 12 rotuladores de doble punta (fina y gruesa) NORIS STAEDTLER. 
• 1 lápiz bicolor (rojo/azul) FABEL-CASTELL 2160 RB o similar. 
• 1 regla de 20 cm (si no la tienen del año pasado.) 

• 1 tijera escolar KAIKUT 13 cm, punta roma (si no la tienen del año pasado.) 
• Una libreta de tapa dura, con gusanillo, con pauta 3,5 mm y margen (formato A4), gramaje 90 g., 

color rojo. 
• Sólo alumnos de RELIGIÓN: Una libreta de tapa dura, con gusanillo, de pauta 3,5 mm y margen 

(formato A4), gramaje 90 g.La misma que el año pasado. 
• Una libreta de tapa dura, con gusanillo, de cuadrícula 8x8 y margen (formato A4), gramaje 90 g, 

color azul. 

• 1 carpeta A-4 con solapas y gomas, color verde. 

• Una barra de cola de 40 g. 

• Un paquete de toallitas húmedas. 

• 1 caja de pañuelos. 
 

MUY IMPORTANTE: 

Todo el material tiene que estar debidamente marcado con el nombre y apellido, para evitar confusiones 
(lápiz, rotuladores, plastidecores... incluidos.) 
Recomendamos forrar los libros (los cuadernos no hace falta) una vez reviséis muy bien los ISBN. 
Recomendamos mochilas sin ruedas para facilitar la subida y bajada de las escaleras. 
El primer día de clase, los nenes sólo traerán el estuche; para los libros, ya os avisaremos, a lo largo de 
la primera semana. 
 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 
 
 

La maestra de 2º 


