COLEGIO PÚBLICO LA PATACONA
Avda. de la Calderona nº 1
46120 Alboraya
Tel. 961205360

LLIBRES DE TEXT 2n DE PRIMÀRIA CURS 2017-2018
PPEV (VALENCIÀ)
ÀREA

TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

RELIGIÓN

Religión. Manantial

Santillana

978-84-6802-954-2

VALORES
SOCIALES
Y CÍVICOS

Valores Sociales y Cívicos

Santillana

978-84-680-1495-1

TÀNDEM

978-84-8131-924-8

MÚSICA
ANGLÉS
LLENGUA

Preludi 2
Quadern d’activitats
ROOFTOPS 2. Class Book
ROOFTOPS 2. Activity Book
Llengua 2
Motxilla Lleugera

CUADERNOS
LENGUA
CASTELLANA 2
(PAUTA)

Segundo trimestre

MATEMÀTIQUES

Matemàtiques 2
Motxilla Lleugera

CCNN

Ciències de la Naturalesa 2

CCSS

Ciències Socials 2

ARTS &CRAFTS 2
(Plástica en inglés)
Think,do,learn

Class book: Module 1

OXFORD
Voramar
Santillana

Primer trimestre

9780194503273
978-84-9058-563-4
978-84-6801-470-8

Santillana

Tercer trimestre

Class book: Module 2

9780194503037

978-84-6801-471-5
978-84-6801-479-1

Voramar
Santillana
Voramar
Santillana
Voramar
Santillana
Oxford
Educación

978-84-9058-506-1
978-84-9807-967-8
978-84-9807-971-5
978- 84-673-9219-7
978-84-673-9220-3

El primer dia de setembre, 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 (els quaderns no
cal) i identificar-los amb el nom i el cognom de l’alumne/a en la COBERTA.
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MATERIAL PER A 2n DE PRIMÀRIA CURS 2017/2018
•

•
•
•
•
•
•
•

Un estoig de cremallera (tipus bossa d’endreç) amb:
! 2 llapis Staedtler Noris HB 2.
! Una maquineta de fer punta amb dipòsit de borumballa.
! Una goma d’esborrar Staedtler Mars.
! 12 plastidecor
Un estoig de cremallera (tipus bossa d’endreç) amb 12 retoladors de doble punta (fina i
grossa).
Un bloc de dibuix d'espiral amb 20 fulls DIN A4 de 125grs.
Una barra de cola de 40 g.
Una carpeta de plàstic transparent per als deures tipus sobre, tamany full amb clip per als
deures.
Una caixa gran de 200 mocadors de paper.
Un paquet de 80 tovalloletes humides amb tap dur ( per a que no s'assequen).
2 fotos tamany carné.

Avís: Es pot utilitzar el material del curs passat si està en bon estat. L’estoig pot ser de doble
o triple compartiment en lloc de dos estoigs.
Vos recorde que a classe es queda:
• La caixa de 10 ceres blanes Manley.
• Les llibretes menudes i la gran de Valors/Religió
• El regle de 20 cm.
• Les tisores.
MOLT IMPORTANT:
Tot el material ha de vindre degudament marcat amb el nom i cognom, per tal
d’evitar confusions (llapis, retoladors, plastidecor... inclosos.)
Recomanem folrar els llibres (els quaderns no cal) 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 i aniran portant-los uns cada dia, per evitar que vinguen
carregats i facilitar l’organització de tot el material.
Moltes gràcies per la vostra col.laboració.
La mestra de 2n

