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ISBN TITOL EDITORIAL 

978-84-1315-233-2 
LLENGUA + (NOVA EDICIÓ) 

 
SANTILLANA 

978-84-48944094 
LENGUA CASTELLANA 1º 
PROGRAMA PALABRAS 
BARCANOVA  INNOVA 

BARCANOVA 
 

978-84-479-2754-8 Llibre de lectura: La Lluna en un 
cove 1 

BAULA 

INNOVAMAT 1 
Per comprar el llibre  entreu al següent enllaç:  

https://innovamat.com/ca/codi/ 

-introduir codi de curs  IMM39YFX i seguir les passes que es marquen 

-Els materials els rebrà l'escola a primers de setembre i els lliurarem a 
l’alumnat. 

978-84-66829205 GO 1 ! STUDENT’S PACK. 
RICHMOND 

 

978-84-489-4786-6 
MEDI SOCIAL I NATURAL 1 

. Programa Descoberta 
BARCANOVA 

INNOVA 
 
MATERIAL: 

• Un paquet de 500 folis de paper reciclat 

● Carpeta mida foli de tapes dures amb goma  
● Motxilla, sense rodetes, que hi càpiga la carpeta. 
● 1 arxivador de dues anelles amb separadors de tapa dura. 
● 2 barres grans de pegament 40 gr. (Instant) 
● 3 llapis nº 2 STAEDTLER 
● 2 gomes grosses STAEDTLER 
● 1 maquineta ferro STAEDTLER 
● 1 capsa de 10 retoladors prims STAEDTLER 
● 1 capsa de 12 retoladors gruixuts GIOTTO 
● 1 capsa de 12 colors de fusta 
● 1 capsa de 12 plastidecors 
● 1 capsa de 10 ceres MANLEY 
● 1 capsa de 12 aquarel·les JOVI  
●  Pinzells plans  marca JOVI  nº 4, nº 8 i nº 10 
● 1 tisores que tallin paper i roba 
● Estoig tou amb dos departaments. 
● Portafolis de 60 fundes de plàstic  
● Auriculars per l’ordinador marcats amb el nom. 
 



Notes :  
 
● Podeu folrar els llibre i quadernets, però es recomana revisar l’ISBN, fullejar-
los  i posar el NOM A LA TAPA 
 
● El material s’ha de marcar i si es vol es pot utilitzar el del curs anterior. 
 
  
Durant el mes d’octubre es cobrarà una quota de 20€  per altre material 
fungible i fotocòpies que utilitzaran els alumnes.  


