LLIBRES DE TEXT I DE LECTURA PER AL CURS 2018-2019
PRIMER D'ESO
L'agenda escolar, la carpeta i els llibres de text digitals amb els quaderns
corresponents els facilitarà el centre quan comencin les classes.
•

•

•

Llengua catalana. Llibres de lectura:
•

Orlev, Uri: L'illa del Carrer dels Ocells. Grup Promotor. ISBN 978-84-166-6150-3

•

Antologia poètica (autoedició del Departament de català. No cal comprar-la)

Llengua castellana. Llibres de lectura:
•

Alonso de Santos. La verdadera y singular historia de la princesa y el dragón y
Besos para bella durmiente. Ed. Castalia Prima. ISBN 978-84-9740-511-9

•

AA.VV : La rosa de los vientos (antología poética). Ed. Vicens Vives. ISBN 978-84316-5507-5

•

Andreu Martín: La noche que Wendy aprendió a volar. Ed. Algar. ISBN 978-849845-028-6

Música
•
•

•

Flauta de bec soprano DIGITACIÓ ALEMANYA. Marca Hohner. Model
MELODY, referència 9508 (funda verda).
Llibreta amb pentagrames MIDA A-4 (tipus foli), sense altres pautes.

Plàstica. Cal tenir en compte que és el material necessari per dos anys, per tant servirà
també a segon.
•

LLIBRETA de folis blancs, però també pot ser una llibreta reciclada.

•

LÀMINES les donem a l'Institut, entren amb la quota de material. Però estaria bé
tenir un paquet de 10 làmines A3 (sense requadre) a casa per a possibles deures.

•

CARPETA A3, per guardar els treballs, que normalment la deixaran a l’institut.

•

2 LLAPIS: Un de tou (núm 4B o semblant) i l’altre HB

•

LLAPIS PORTAMINES 0,5
2 RETOLADORS NEGRES: un de punta fina núm. 0´2 o 0'5 i un de punta normal
0´8.

•
•

3 PINZELLS DE PINTURA A L'AIGUA DE DIFERENTS GRUIXOS: un del
núm. 2, un del núm. 6 i un del núm. 10.

•

UNA CAPSA DE LLAPIS AQUAREL·LABLES: 12 unitats mínim. De marca
senzilla estaran bé.

•

UNA CAPSA DE RETOLADORS DE COLORS: 12 unitats mínim. De marca
senzilla estaran bé.

•

UN DRAP, UNA SAFATA i UN POT per poder ficar-hi pintura i aigua. (millor tot
de plàstic dur.)

•

UN COMPÀS.

•

UN JOC D’ESCAIRE I CARTABÓ DE 30 cm.

•

UN REGLE DE 30 cm.

•

UNA COLA DE BARRA.

•

UNES TISORES.

•

GOMA I MAQUINETA.

