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1. INFORMACIÓ GENERAL
1.1. CALENDARI ESCOLAR
DATES ESPECIALS I EXPLICACIONS DEL CALENDARI 2019-2020:

1R TRIMESTRE:

2N TRIMESTRE:

3R TRIMESTRE:

del 12 de setembre'19 al 20 de desembre'19

del 8 de gener'20 al 3 d'abril '20

del 14 d'abril'20 al 19 de juny'20

8 de gener:
Inici del 2n trimestre

14 d'abril:
Inici del 3r trimestre

24 i 25 de febrer
Festa lliure disposició

22 d'abril:
Tarda de Sant Jordi: de ¾ de 5 a les 6, les famílies podran venir a
celebrar la diada! (a Secundària no es faran classes a la tarda)

2, 3 i 4 de setembre:
Proves extraordinàries de 1r de Batxillerat (calendari al web del
centre)
Dimecres 4 de setembre: rebuda als alumnes nous d'infantil
(dinàmiques en petits grups)
El dia 6 de setembre, de 10 a 12 del matí, farem la rebuda d'alumnes
nous de Primària, ESO i Batxillerat
12 de setembre:
Comença el curs 2019-2020 per Infantil i Primària
Presentació del nou curs 2019-2020 de 9 a 11 del matí pels
alumnes d'ESO i Batxillerat. Les classes començaran amb
normalitat el dimecres 13 de setembre.
23 de setembre
Festa lliure disposició
11 d'octubre
Festa de benvinguda (tarda de divendres)
1 de novembre:
Dia no lectiu
6 de desembre:
Dia no lectiu
19 de desembre:
festa de Nadal d'ESO i Batxillerat (tarda/nit)
20 de desembre:
fi del primer trimestre.
Recordeu que les classes acabaran a 2/4 de 3h. A ESO i Batxillerat
hi solen haver activitats especials que poden acabar abans.

7 de març:
Festa de l'arbre
3 d'abril:
fi del segon trimestre.
Recordeu que les classes acabaran a 2/4 de 3h. A ESO i Batxillerat
hi solen haver activitats especials que poden acabar abans.

1 de maig:
Dia no lectiu
1 de juny:
Dia no lectiu
5 de juny:
Festa de l'esport (tarda de divendres)
8 de juny:
inici de la JORNADA INTENSIVA a Infantil, Primària, i ESO
(fins a final de curs)
19 de juny:
fi del tercer trimestre i del curs 2019-2020
Recordeu que l'horari escolar acabarà a 2/4 de 3h. A ESO i
Batxillerat hi solen haver activitats especials que poden acabar
abans

CALENDARI CURS 2019-2020:

setembre
1

octubre

novembre

gener

febrer

març

abril

maig

1

1

1

1

1

1

1

1

EXAMENS BATX

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

EXAMENS BATX

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

EXAMENS BATX

4

4

4

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

6

6

6

6

6

6

7

7

7

7

7

7

8

8

8

8

8

6

ALUMNES NOUS

1

6

6

6

7

7

7

7

8

8

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

10

Dia no lectiu

Fi 2n trimestre

Dia no lectiu

juny

2

5

Dia no lectiu

desembre

Dia no lectiu

8

Inici classes

F. de l’arbre

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

DIADA

11

F. de benvinguda 11

11

11

11

11

11

11

11

12

INICI DEL CURS

12

12

12

12

12

12

12

12

12

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

F.Nadal ESO+Bat 19

20

20

20

20

21

21

21

22

22

Inici classes

19

19

19

19

19

20

20

20

20

20

20

21

21

21

21

21

21

21

22

22

22

22

22

22

Portes obertes

22

22

Sant Jordi

Fi 1r trimestre

23

Lliure disposició

23

23

23

23

23

23

23

23

23

24

Dia no lectiu

24

24

24

24

24

Lliure disposició

24

24

24

24

25

25

25

25

25

25

Lliure disposició

25

25

25

25

26

26

26

26

26

26

26

26

26

26

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

29

29

29

29

29

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

30

30

30

30

31

31

31

31

31

Dia no lectiu

F. de l’esport

Inici JOR. INT
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1.2. EXCURSIONS I CAMPAMENTS

1.3. ABSÈNCIES I RETARDS

L'institut escola considera les excursions i campaments activitats
d'aprenentatge i d'assistència obligatòria. Una vegada iniciat el
curs, rebreu el full per signar-ne l'autorització.

Per raons d’organització cal que les famílies, en cas de malaltia,
absència o retard dels nens/es, ho comuniquin a l'escola per
telèfon o correu electrònic
(costaillobera.informacio@costaillobera.cat)

Us recordem que quan hi ha una excursió, cal que portin el
dinar de casa. No està inclòs a la quota de mitja pensió.

Els alumnes d'ESO i Batxillerat, se'ls demana una justificació escrita
i signada per la família. El full de justificació està penjat a la web del
centre i també es pot recollir a la sala de professors/es, i un cop
s'ha emplenat adequadament, cal dipositar-lo a la bústia de la
mateixa sala.

2. EDUCACIÓ INFANTIL
2.1. HORARIS DEL CURS

8:30 - 12:30

12:30 – 15:00

15:00 - 16:30

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

classes

classes

classes

classes

classes

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

classes

classes

classes

classes

espai migdia

Tarda d'extra-escolars

CLASSES:
Les classes comencen a les 2/4 de 9 del matí i s’acaben a 2/4 de 5 de la tarda.
ESPAI MIGDIA:
A infantil l’espai de migdia comença a 2/4 d’1 i s’acaba a les 3 (menys el divendres que acaba a 2/4 de 3 i hi ha tardes d'extra-escolars).
Els nens i nenes de 3 anys després de dinar fan la migdiada, els de 4 i 5 anys fan activitats lúdiques.
ACOLLIDA:
Aquelles famílies que necessitin deixar els seus fills a l’escola abans de 2/4 de 9 del matí, cal que facin ús del servei d’acollida. El servei
d’acollida s´ofereix des de ¾ de 8h.

2.2. MATERIAL
INFANTIL 3 ANYS

INFANTIL 4 ANYS

INFANTIL 5 ANYS

1) Bata. s'utilitzarà en activitats especials. Els alumnes portaran la

1) Bata. s'utilitzarà en activitats especials. Els alumnes portaran

1) Bata. s'utilitzarà en activitats especials. Els alumnes portaran la

bata neta de casa els dilluns. Els divendres la tornaran a casa.

la bata neta de casa els dilluns. Els divendres la tornaran a casa.

bata neta de casa els dilluns. Els divendres la tornaran a casa.

(Totes les bates han de portar el nom, al davant i a l'esquerra, i amb

(Totes les bates han de portar el nom, al davant i a l'esquerra, i amb

(Totes les bates han de portar el nom, al davant i a l'esquerra, i amb

una veta llarga per poder-les penjar).

una veta llarga per poder-les penjar).

una veta llarga per poder-les penjar).

2) Tovalló (amb goma elàstica cosida per poder-lo passar pel cap),

2) Tovalló dins d'una funda o bossa petita de roba, amb el nom

2) Tovalló dins d'una funda o bossa petita de roba, amb el nom

dins d'una funda o bossa petita de roba, amb el nom ben visible,

ben visible i fora de la bossa i en el tovalló. El canviaran els

ben visible i fora de la bossa i en el tovalló. El canviaran els

fora de la bossa i en el tovalló. El canviaran dimecres i divendres,

dimecres i divendres, igual que la bata.

dimecres i divendres, igual que la bata.

igual que la bata.

3) 1 capsa gran de mocadors de paper.

3) 1 capsa gran de mocadors de paper.

3) El llençol està socialitzat. El donarem a cada infant la 1a

3) 1 capses de tovalloletes humides.

4) 2 capses de tovalloletes humides.

setmana de setembre i en farà ús durant el curs.

4) 8 fotografies carnet . Cal que siguin recents

5) 8 fotografies carnet . Cal que siguin recents

4) 1 Capsa gran de mocadors de paper.

5) Un cistell de vímet d'uns 20 cm d'amplada, amb nansa, per

6) Un cistell de vímet, d'uns 20 cm d'amplada, amb nansa, per

5) 1 Capses grans de tovalloletes humides.

posar-hi els treballs de fang i amb el nom ben visible.

posar-hi els treballs de fang i amb el nom ben visible.

6) 8 fotografies tipus carnet. Cal que siguin recents.

6) Mitjons antilliscants per fer psicomotricitat. Marcats.

8) 1 capsa de retoladors gruixuts de 10 colors tipus Staedler.

7) Un cistell de vímet, d'uns 20 cm d'amplada, amb nansa, per

7) Muda de recanvi, (pantaló, samarreta, mitjons, calçotets o

9) Retorneu a l’escola la carpeta gran dels treballs i el cançoner.

posar-hi els treballs de fang i amb el nom ben visible.

calces i calçat), que es quedarà a l'escola. Tot ha d'anar marcat i

10) Témpera sòlida tipus Play Color on instant. (capsa groga)

8) Mitjons antilliscants per fer psicomotricitat. Marcats.

dins d’una bossa de roba gran, que es pugui penjar.

11) Muda de recanvi

9) Muda de recanvi (pantaló, samarreta, mitjons, calçotets o

8) 1 capsa de retoladors gruixuts de 10 colors tipus Staedler.

12) Maquillatges

calces i calçat), que es quedarà a l'escola. Tot ha d'anar marcat i

9) 1 capsa de retoladors prims de 12 colors tipus Staedler.

13) Mitjons antilliscants per fer psicomotricitat. Marcats.

dins d’una bossa de roba.

10) Témpera sòlida tipus Play Color on instant. (capsa groga)

14) LLIBRE BLANC. Gran format. Ed. Nathan.

10) Témpera sòlida tipus Play Color on instant. (capsa groga)

11) Retorneu a l’escola la carpeta gran dels treballs i el cançoner.

15) 1 pegues de barra tipus Pritt/Instant (+- 40gr)

11) 1 capsa de retoladors gruixuts de 10 colors tipus Staedler.

12) LLIBRE BLANC. Gran format. Ed. Nathan.

16) 1 llibreta espiral DinA4 de quadrets o blanc amb el nom

12) 1 pegues de barra tipus Pritt/Instant (+- 40gr)

13) 1 pegues de barra tipus Pritt/Instant (+- 40gr)

17) Coixí rodó que l’escola facilitarà als infants i es cobrarà

13) LLIBRE BLANC. disponible a Abacus (c/Còrsega, 269) a partir

14) 1 llibreta espiral DinA4 de quadrets o blanc amb el nom

mitjançant el rebut de l’AFA.

del 20 de juliol al mostrador de papereria. 1304802.63 Espiral

15) Coixí rodó que l’escola facilitarà als infants i es cobrarà

24x32 30 f 150 grm COSTA I LLOBERA.

mitjançant el rebut de l’AFA.

14) 1 llibreta espiral DinA4 de quadrets o blanc amb el nom
15) Coixí rodó que l’escola facilitarà als infants i es cobrarà
mitjançant el rebut de l’AFA.

3. EDUCACIÓ PRIMÀRIA
3.1. HORARIS DEL CURS
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

8:30 - 12:00

classes

classes

classes

classes

classes

12:00 - 14:30

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

classes

classes

classes

classes

Tarda d'extra-escolars

14:30 - 16:30

CLASSES:
Les classes comencen a les 2/4 de 9 del matí i s’acaben a 2/4 de 5 de la tarda.
ESPAI MIGDIA:
A Primària l’espai de migdia comença a les 12 i s’acaba a 2/4 de 3. Abans o després de dinar fan tallers. Hi haurà 3 torns de dinar, un per
cicle.
ACOLLIDA:

Aquelles famílies que necessitin deixar els seus fills a l’escola abans de 2/4 de 9 del matí cal que facin ús del servei d’acollida. Per a més
informació accediu a l'apartat de la Vocalia Acollida del web de l'escola.

3.2. MATERIAL

Bates: A Ed. Primària, cal tenir la bata amb veta i nom per als dies en què es realitzen activitats de plàstica.
Cada final de trimestre s’enviarà a casa per retornar-la neta.
Equip per a la classe d’Educació Física: Tots els alumnes, a partir de 1r. de Primària, hauran de portar una bossa de roba que es pugui
penjar amb:
1)
2)
3)
4)

Motxilla petita (no bossa amb cordills) per posar-hi els estris.
Equipament d’esport amb: samarreta, pantalons d’esport, xaqueta de xandall (quan fa fred) i calçat adequat.
Tovallola petita.
A partir de 3r de Primària cal que portin, també, tovallola i xancletes de bany per dutxar-se després de l’activitat, i pinta.

Equip de natació: La motxilla amb vestit de bany, casquet de bany, tovallola, pinta i sabatilles de goma.

ATENCIÓ:
- Preguem que la roba de vestir sigui còmoda per facilitar el canvi de muda.
- Tot el material ha d’estar marcat amb el nom i els cognoms.
- Les bates, jerseis, abrics, etc, han de portar una veta per poder-los penjar.

CICLE INICIAL (PRIMER I SEGON de primària) CICLE MITJÀ (TERCER de primària)

CICLE MITJÀ (QUART de primària)

1) Un joc per jugar a la classe, quan plou, com pot ser: dòmino, 1) Portafolis amb pinça

1) Portafolis amb pinça

cartes, cliks tipus playmobil, parxís, dames o qualsevol altre joc de
taula. No cal que sigui nou, però cal que estigui complet. Us el
retornarem quan acabi el curs.
2) Un estoig senzill amb tres llapis del n2 tipus Staedtler marcats

2) Dues bosses amb cremallera:

2) Dues bosses amb cremallera:

La primera bossa amb:

La primera bossa amb:

a. 2 llapis, goma i maquineta

a. 2 llapis, goma i maquineta

amb el nom, dues gomes, maquineta de ferro Staedtler, 18 llapis de b. pilot V5 negre

b. pilot V5 negre

color tipus Staedtler, un regle rígid de 20 cm. que càpiga a l'estoig i c regle de 15/20cm de plàstic transparent

c regle de 15/20cm de plàstic transparent

un pilot V5 negre.

d. tisores amb punxa marcades amb beta de roba

d. tisores amb punxa marcades amb beta de roba

e. barra de cola tipus Pritt

e. barra de cola tipus Pritt

La segona bossa amb:

La segona bossa amb:

a. 24 llapis de colors

a. 24 llapis de colors

b. 24 retoladors de colors

b. 24 retoladors de colors

3) Regle de 50 cm de plàstic transparent

3) Escaire i cartabó d'uns 20cm

4) Un joc per de pluja (tipus Halli-Gali, Blokus, Mikado, Speed, etc)

4) Un joc per de pluja (tipus Halli-Gali, Blokus, Mikado, Speed, etc)

5) Una capsa d'aquarel·la de 18 colors

5) Una capsa d'aquarel·la de 18 colors

6) Un llapis de memòria a partir d’4 Gb.

6) Dos llapis de memòria a partir de 4 Gb.

7) Carpeta de plàstica gran

7) Carpeta de plàstica gran

8) Bata marcada amb el nom

8) Bata marcada amb el nom

9) 1 capsa de mocadors de paper

9) 1 capsa de mocadors de paper

10) 2 fotografies mida carnet recents

10) 2 fotografies mida carnet recents

11) L’agenda es donarà a l’escola en començar el curs.

11) L’agenda es donarà a l’escola en començar el curs.

CAL QUE TOT ESTIGUI MARCAT I EN BON ESTAT

CAL QUE TOT ESTIGUI MARCAT I EN BON ESTAT

3) Unes tisores que puguin tallar roba de punta rodona, marcades.
4) 4 fotografies mida carnet, recents.
5) L’agenda es donarà a l’escola en començar el curs.
6) Caixa de mocadors de paper
7) El cançoner d’infantil

CAL QUE TOT ESTIGUI MARCAT I EN BON ESTAT
1r de Primària: Una capsa de 12 retoladors prims tipus Staedtler i
una capsa d'aquarel·les a triar per socialitzar. Cal dur-los fora de
l’estoig.

Exemple de tisores per a cicle inicial

CICLE SUPERIOR (CINQUÈ de primària)

CICLE SUPERIOR (SISÈ de primària)

1) Estoig amb llapis, goma, maquineta, 12 llapis de colors, 2 Estoig amb llapis, goma, maquineta,12 llapis de colors, ploma

tisores per a cicle mitjà i superior:

retoladors de punta prima (tipus Pilot, 0.5 o 0.7) un de blau i un de estilogràfica i càrregues de tinta blava, esborratintes i/o corrector
negre, cola de barra, un regle petit que càpiga a l’estoig, tisores de cinta (no líquid), 2 retoladors de punta prima (tipus Pilot, 0.5 o
amb punxa (totes de metall) marcades amb una veta de roba
2) 12 retoladors de colors de gruix mitjà
3) 1 regle de 40 cm transparent
4) 1 escaire d’uns 20 cm aprox o 1 cartabó d’uns 20 cm aprox
5) 1 transportador d’angles transparent
6) 1 portafolis o carpeta senzilla sense separadors
7) 2 llapis de memòria per a l’ordinador a partir d’4 Gb (1 és pel
taller de migdia)
8) Compàs de qualitat mitjana, que no sigui molt senzill, de fàcil ús,
però resistent o un compàs amb bigotera.
9) 1 fotografia recent, mida carnet
10) mocadors de paper (portar-ne sempre un a la motxilla)
11) 1 joc per jugar a la classe quan plou, com pot ser: dòmino,
cartes, parxís, dames... No cal que sigui nou però ha d’estar
complet. Us el tronarem en acabar el curs.
12) Agenda curs 2019/2020. Setmana vista, en català
13) Bata per fer plàstica o samareta ampla vella

0.7) un de blau i un de negre, cola de barra, un regle petit que
càpiga a l’estoig, tisores amb punxa (totes de metall) marcades
amb una veta de roba
1) 12 retoladors de colors de gruix mitjà
2) 1 regle de 40 cm transpatent
3) 1 portafolis o carpeta senzilla sense separadors
4)

2 llapis de memòria per a l’ordinador a partir d’4 Gb (1 és pel
taller de migdia)

5) 1 ratolí amb funda rígida o capseta (opcional)
6) 1 fotografia recent, mida carnet
7) 1 paquet de mocadors de paper (caldrà portar-ne sempre un a
la motxilla)
8) 2 llibretes mida A5 o quartilla d’uns 50 fulls, no més.
(1 quadriculada i 1 de llisa)
9) Paper blanc i quadriculat Din-A4 (se n’haurà de portar durant
tot el curs)
10) Agenda curs 2019/2020. Setmana vista, en català

14) La carpeta de plàstica
15) 2 dossiers amb enquadernador de passador o similar

CAL QUE ESTIGUI TOT MARCAT I EN BON ESTAT

16) 1 ratolí amb funda rígida o capseta (opcional)

CAL QUE TOT ESTIGUI MARCAT I EN BON ESTAT

4. ESO I BATXILLERAT

4.1. HORARIS DEL CURS
ESO (educació secundària obligatòria)

BATXILLERAT

Dilluns/dimarts i dijous: de 9 del matí a 2/4 de 5 de la tarda.
Dimecres i divendres: de 8 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.

Les classes comencen a les 8 del matí i acaben a 2/4 de 3 de
la tarda.

8:00

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

9:00

14:30
15:30
16:30

Espai migdia:
L’espai del migdia per aquests alumnes és de 2/4 de 3 a 2/4 de 4, els dies que no hi ha classe a la tarda també poden dinar a l’escola (aquests dinars es
passaran pel rebut a dos mesos vista).

4.2. MATERIAL

General:
- Agenda de setmana vista
- Material d'escriptura habitual
Cada matèria concretarà, els primers dies de curs, altres aspectes del material que pugui ser necessari al llarg del curs (llibretes, fulls, dossiers, etc.)

5.QUADERNS, LLIBRES DE TEXT I DE LECTURA
A continuació es detallen els quaderns de treball, llibres de text i de lectura necessaris per a cada curs.
Us recordem, sense que això representi cap compromís de tipus comercial, que d'acord amb el Projecte de socialització acordat amb l’AFA, els llibres de primària, ESO i
batxillerat estan disponibles a través d'Iddink:

•

Les comandes es poden realitzar mitjançant la web (www.iddink.cat) i per telèfon (902 565 411). La primera vegada que entreu a la web us haureu de registrar.

•

El codi del Costa i Llobera per fer les comandes és el 472RA3.

•

A la web d’Iddink apareixen els llibres que l'escola ha sol·licitat, filtrats per curs, i que no es troben socialitzats a les aules. És a dir, que els llibres que no cal
comprar, atès que ja es troben a l'escola disponibles per compartir, no apareixen a la web d'Iddink, tot i que s’indiquen en el present document a títol
informatiu.

•

Els llibres de text adquirits amb la modalitat reutilitzable (ecoBooks) aquest curs tenen un descompte del 60% sobre el PVP.

•

A l’apartat web de la Vocalia de Socialització trobareu informació detallada dels ecoBooks (anar al web)

•

Els codis ISBN indicats al llistat són orientatius. Cal tenir en compte que en funció de l’edició del llibre aquests codis es modifiquen, per tant, és probable que
un llibre ecoBook no tingui el darrer codi ISBN. Aquest fet no suposa cap problema per l’escola.

Caldrà que els llibres es folrin amb plàstic transparent (no adhesiu) i es marqui el nom en una etiqueta damunt del folre, al llom del llibre.

5.1 PRIMÀRIA

Cicle inicial

CURS

Matèria
Llengua anglesa

1r

2n

NOM
Amazing Rooftops Class book 1

ISBN
978-0-19-416715-4
-

EDITORIAL
OXFORD

Matemàtiques

Dossier elaborat per l'escola

Llengua catalana

Llengua 1, llibre de lectura*

9788468220789

Vicens Vives

Llengua anglesa

Amazing Rooftops Class book 2

978-0-19-416741-3

OXFORD (OUP)

Matemàtiques

Dossier elaborat per l'escola

Llengua catalana

Llengua 2, llibre de lectura*

9788468229492

-

Vicens Vives

OBSERVACIONS
Llibre nou
L'escola el facilitarà als infants i es
cobrarà mitjançant rebut de l'AFA
No cal comprar, ja està socialitzat a
l'escola
Llibre nou
L'escola el facilitarà als infants i es
cobrarà mitjançant rebut de l'AFA
No cal comprar, ja està socialitzat a
l'escola

5.1 PRIMÀRIA

Cicle mitjà

CURS

3r

Matèria

NOM

ISBN

EDITORIAL

OBSERVACIONS

Llengua anglesa
Matemàtiques

Amazing Rooftops Class book 3
Quaderns de càlcul. Vuit i mig. 1.3

978-0-19-416766-6
OXFORD
9788430779628. (Quadern 1) Teide

Llibre nou

Llengua castellana

Pepi gal. Andanzas de una niña curiosa Autora: Victòria Tubau

9788483435748

Llibre nou

Llengua catalana

Una troballa sorprenent. Cela, Jaume.
Col.lecció Grumets 34. Sèrie vermella.

9788424681340

La Galera

Viatge al país dels Lacets. Sorribas, Sebastià.

9788424681074

La Galera

Llengua catalana
Anglès
t

4

Llengua catalana: Bèlit

-

New Tiger 4

978-1380011-14-5
MACMILLAN
9788430779673 (Quadern 6)
9788430779680 (Quadern 7) Teide

Quaderns de càlcul. Vuit i mig. 6, 7 C. Mitjà de primària

Onda

ecoBooks
No cal comprar, ja està socialitzat a
l'escola
Llibre nou

Matemàtiques

Llengua castellana

Matemàtica 4

-

Vicens Vives

El palacio de los tres ojos. Joan Manel Gispert

9788426346148

Edelvives

No cal comprar, ja està socialitzat a
l'escola

5.1 PRIMÀRIA

Cicle superior

CURS

Matèria

NOM

ISBN

EDITORIAL

OBSERVACIONS
ecoBooks

Llengua castellana

Las Brujas. Dahl, R.

978849122100

Loqueleo

Llengua catalana

L'extraordinari enginy parlant del professor Palermo. Sierra i Fabra,
J.

9788424651930

La Galera

Llengua anglesa

Amazing Rooftops Class book 5

978-0-19-416818-2

OXFORD UNIVERSITY

Llibre nou

Matemàtiques

Matemàtica 5*

9788431691264

Vicens Vives

No cal comprar, ja està socialitzat a
l'escola

Llengua catalana

Dahl, R. MATILDA.Col·lecció Odissea

9788490572955

Estrella Polar

Llengua castellana

Jingo Django

8440687133

Ediciones B

978-0-19-416845-8

OXFORD UNIVERSITY

Llibre nou

9788431681289

Vicens Vives

No cal comprar, ja està socialitzat a
l'escola

5è

6è

Llengua anglesa
Matemàtiques

Amazing Rooftops Class book 6
Matemàtica 6*

ecoBooks
No cal comprar, ja està socialitzat a
l'escola

5.2 ESO (educació secundària obligatòria)

5.2 ESO (educació secundària obligatòria)

5.2 ESO (educació secundària obligatòria)

5.3 BATXILLERAT

5.3 BATXILLERAT

ie costa i llobera

informació general del curs 2019-2020

