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LLISTAT DE LLIBRES

2n PRIMÀRIA - Curs 2021/22 

ASSIGNATURA NOM EDICIÓ EDITORIAL ISBN/EAN IDIOMA

Llengua Valenciana Saber fer amb Tu

2n primària

2018 Santillana

Voramar

9788491316367 Valencià

Ciències Socials Saber fer amb Tu

2n primària

2018 Santillana

Saber fer amb Tu 

9788491315520 Valencià

Ciències Naturals Saber fer amb Tu

2n primària

2018 Santillana

 Saber fer amb Tu

9788491315568 Valencià

Lengua Castellana Cuaderno lengua castellana 2º 
Saber Hacer Contigo

1r trimestre

2018 Santillana

Voramar

9788468043661 Castellano
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Lengua Castellana Cuaderno lengua castellana 2º 
Saber Hacer Contigo

2º trimestre

2018 Santillana

Voramar

9788468043852 Castellano

Lengua Castellana Cuaderno lengua castellana 2º 
Saber Hacer Contigo

3r trimestre

2018 Santillana

Voramar

9788468043821 Castellano

Matemàticas Matemáticas Saber Hacer 
Contigo 1º de primaria

2018 Santillana     

Voramar

9788468043517 Castellano

Inglés Amazing Rooftops 

Activity book 2 exam edition

Oxford 978-0-19-412143-9 Anglès

Religió Religió Catòlica 2 2016 Marjal 978-84-8348-367-1 Valencià
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MATERIAL SEGON DE PRIMÀRIA
Curs escolar 2021-2022

Benvolgudes famílies, benvingudes a un nou curs. 

Per avançat,  us agraïm la vostra ajuda davant els  diversos  reptes que

desenvoluparem al llarg del curs.

A continuació, us detallem el llistat de material que han de portar l’alumnat

de les classes:
 1 estoig de cremallera de dos butxaques marcat amb el nom.

 1 maquineta de fer punta metàl·lica sense dipòsit.
 1 goma d’esborrar de la marca MILAN.
 1 llapis HB NUM 2 STAEDLER.
 1 caixa de retoladors de punta normal (Staedler, Giotto...).
 1 barra d'apegament.
 1 tisores d’ús escolar.
 1 caixa de plastidecors.
 1 regle de plàstic NO FLEXIBLE de 20 cm amb el nom escrit.
 2 carpetes tamany full de tapes dures amb gomes (de les blaves econòmiques).
 1  rajola  de  plastilina  mitjana,  color  a  triar  i  una  bossa  de  congelació  amb

autotancament.

NOTA: El material que ja tenen el poden reutilitzar.Tot el material haurà d’estar etiquetat
amb el nom i tal i com el material es vaja utilitzant s’haurà de reposar. A més al llarg del curs es
demanarà altre tipus de material que es puga necessitar. 
Aquest material han de portar-lo el primer día de classe (8 de setembre).

D’igual forma us comuniquem que a partir del dia 13 de setembre poden començar a portar a classe
els llibres del 1r trimestre de les diferents assignatures. RECORDEU QUE ELS LLIBRES HAN
D’ESTAR FOLRATS I AMB EL NOM ESCRIT.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

                                                                              Atentament, l’equip de 1r cicle de Primària.
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MATERIAL SEGUNDO DE PRIMARIA
Curso escolar 2021-2022

Estimadas familias, bienvenidos a un nuevo curso. 

Por adelantado,  os agradecemos vuestra ayuda ante los diversos retos que

tendremos a lo largo del curso.

A continuación, os detallamos el listado de material que han de traer el alumnado

de las clases:

 1 estuche de cremallera de dos bolsillos marcado con el nombre.
 1 sacapuntas metálico sin depósito.
 1 goma de borrar de la marca MILAN.
 1 lapiz HB NUM 2 STAEDLER.
 1 caja de rotuladores de punta normal marca (Staedler, Giotto...).
 1 barra de pegamento.
 1 tijeras de uso escolar.
 1 caja de plastidecores.
 1 regla de plástico NO FLEXIBLE de 20 cm con el nombre escrito.
 1 bolígrafo de color rojo y otro azul NO BORRABLES.
 2 carpetas tamaño folio de tapas duras con gomas (de las azules económicas).
 1 pastilla de plastilina mediana de color a escoger y una bolsa de congelados con

autocierre.

NOTA:  El  material  que  ya tienen lo  pueden reutilizr.Todo el  material  tendrá  que estar
etiquetado con el nombre y tal y como el material se vaya utilizando se tendrá que reponer. Además
a lo largo del curso se pedirá otro tipo de material que se pueda necesitar. Este material tienen que
traerlo el primer día de clase (8 de septiembre).

De igual forma os comunicamos que a partir del dia 13 de septiembre pueden comenzar a traer a
clase los libros del  1r trimestre de las diferentes asignaturas. RECORDAD QUE LOS LIBROS
HAN DE ESTAR FORRADOS Y CON EL NOMBRE ESCRITO.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

                                                                     Atentamente, el equipo de 1r ciclo de Primaria.


