
 

 

                                                                                                                                    

Llibres 1r Primària (2020-21). 
 

Àrea Versió Denominació Editorial  

Socials V Material elaborat pel centre  5 

C.Naturals A Natural Science Savia 
ISBN:978-84-170-6172-2 

SM 25 

C.Naturals  My Writing Notbooks 
ISBN:978-84-1706-169-2 

 5 

Valencià V Paraules per a compartir 
ISBN:978-84-9182-383-4 

SM 25 

Plàstica V Material elaborat pel centre  5 

Religió  V Material elaborat pel centre  5 

Anglés A AMCO 
Gear UP Brilliant 
ISBN:978-607-721-303-1 
ISBN:978-607-721-302-4 

AMCO 
 
 

64 

Valencià C Ensalada de lletres (lectures) 
ISBN:978-84-9182-376-6 

SM 14 

Matem. C Entusiasmat 
ISBN:978-84-168-6059-3 
Estuche primaria 

Tekmanbooks  
85 

Agenda Val. Personalitzada Ed. 62 7 

  Total  240 € 

NOTA: L’agenda, el llibre de matemàtiques i el d’anglés s'han de comprar al centre. 

- Motxilla que no siga de carro, grandària carpeta. Sols portaran l’agenda i la 

carpeta de casa. 

- Uniforme escolar i uniforme d’E. Física. Durant el mes de Setembre i el mes de 

Juny, els alumnes assistiran al centre amb l’uniforme corresponent. 

- Bossa d’endreçar amb: pinta, sabó, tovallola de “tocador” colònia (recipients 

de plàstic) i tovalloleta humides.  

- E. Fisica: sabatilles d’esport amb “velcro”. No de lona. 

- Els llibres si es vol, es poden adquirir al centre escolar. Si algú compra els 

llibres de text fora del col·legi, que no els forre ni els pose el nom fins que els 

revise el tutor. S'ha de comprar tot el lot de llibres a la vegada. 

- La reunió amb els tutors serà en setembre (Presentació i normes a seguir) 

- L’entrada i l’eixida dels xiquets del centre serà per la porta de “l’orxateria”. Es 

demana puntualitat perquè ixen els primers. 

 

 



 

 

                                                                                                                                    

1r Ed. Primària 
 

Començament del curs:  7 de setembre. 
 
Horari setembre i juny: de 9 :00 h a 13:00h. 
 
Horari Curs (Octubre – maig) 
 
 Matins:  de 9:00 a 12:30 h.  
 Vesprades:  de 15:00 a 16:30 h.  
  
L’uniforme escolar i l’equip d’educació física obligatori per a tot l’alumnat. 

 
Podeu adquirir-lo al Corte Inglés de Pintor Sorolla o Nuevo Centro indicant el 
col·legi. 
 
Servei de menjador: de setembre a juny. 
 
Llibres  
 

Com que Conselleria entrega una aportació al banc de llibres per als 
cursos 1r i 2n. Tot l’ alumnat d’aquestos cursos, si no ha renunciat, el col·legi 
rebrà 160€ (pendent de confirmar quantitat) i sols tindreu que ingressar la 
diferència. 

 
 
 
Ingressar en Caixa Popular (caixer automàtic): 80€  
 

IBAN Entitat Oficina DC Nº Compte 

ES49- 3159 0047 91 2702638228 

 
A l’ingrés constarà el nom i cognoms de l’alumne/a i el curs per al qual es 
compra el lot de llibres. 
 
 
La Direcció 

 
 
 


