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1r. LLISTAT DE LLIBRES. Curs 2020 – 21 
 

Benvolguda família, 

A continuació figura el llistat de llibres necessaris perquè el vostre fill/a segueixi amb aprofitament el 
curs 2020-21. Podeu adquirir-los en l’establiment que considereu oportú, però l’escola us facilita 
l’encàrrec a la Llibreria La Capona, ja que l’experiència ens demostra que ofereix un bon servei. 

Si hi esteu interessats, retorneu aquest llistat al correu electrònic llibres@escolapaudelclos.cat  fins el 
30 de juny, assenyalant els llibres que voleu encarregar i indicant el vostre nom i el número de telèfon 
mòbil on voleu rebre el missatge d’avís per recollir el lot de llibres a la llibreria. 

En cas que vulgueu fer l’encàrrec vosaltres mateixos a la llibreria, si el feu abans del 10 de juliol us 
assegurareu de tenir els llibres per a l’inici de curs.   

 

Nom i cognoms: ................................................................................................................................................... 

Telèfon mòbil: ...................................................................................................................................................... 

Sol·licito que l’escola tramiti l’encàrrec dels llibres assenyalats amb una creu. 

Signatura 

 

 

Tarragona, ................................................... 
 

 ASSIGNATURA LLIBRE ISBN EDITORIAL 

 

1r LLIBRE DE 
LECTURA 

La Dana i les lletres 

( Llibre socialitzat. Si no el voleu 

comprar us podreu acollir al 

programa de reutilització. Lloguer 3 

€. Més informació al setembre). 

978-84-683-
1399-3 

Edebé 

 

QUADERNS DE 
CAL·LIGRAFIA 

Quadern Cal·ligrafia 4 
978-84-236-
8844-9  

Edebé 

Quadern Cal·ligrafia 5 
978-84-236-
8845-6 

Quadern Cal·ligrafia 6 
978-84-236-
8846-3 

Quadern Cal·ligrafia 7 
978-84-236-
8847-0 

Quadern Cal·ligrafia 8 
978-84-236-
8848-7 

Quadern Cal·ligrafia 9 
978-84-236-
8849-4 

 LLENGUA 
CATALANA 

Llengua 1 

Projecte Edebé  Primaria 

978-84-683-
3665-7 

Edebé 

 LLENGUA 
CASTELLANA 

Palabra y comunicación 1 

Proyecto Edebé  Primaria 

978-84-683-
3668-8 

Edebé 



 

CIÈNCIES SOCIALS 
I CIÈNCIES 
NATURALS 

Medi Natural 1 Projecte Zoom 

978-84-682-
5637-5 

 
Vicens Vives 

Medi Social 1 Projecte Zoom 

978-84-682-
5510-1 

 

 RELIGIÓ 
CATÒLICA 
(Només alumnes 
que opten per 
religió) 

Religió catòlica 1 

Projecte Zain 

978-84-683-
1713-7 

Edebé 

 
ANGLÈS 

Amazing Rooftops 1. CB pk 

 

978-01-9416-
715-4 

Oxford 
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MATEMÀTIQUES: 

L’escola continua la participació en el programa d’innovació educativa de Matemàtiques JUMP Math.  

JUMP Math és un mètode innovador d’ensenyament de les Matemàtiques basat en la manipulació i el 
raonament. Es tracta d’un programa que aplica procediments i recursos provats de manera que els 
estudiants obtenen el màxim rendiment en Matemàtiques. 

Rebreu més informació en la primera reunió de pares i mares del curs. 

També podeu obtenir-ne més detalls en la pàgina web http://jumpmath.es/ca. A Catalunya està 
promogut per Up Social. Innovation and Scaling https://upsocial.org/ca.  

El mètode no té llibre com els habituals. Les classes es fonamenten en la manipulació de material 
didàctic i la utilització de la pissarra digital. Al final de cada sessió es fa un treball de síntesi en uns 
quaderns que subministrarà l’escola des de Secretaria ja que no es troben en el circuit comercial de 
les llibreries. JUMP Math no és una editorial.  El preu de cost és de 26 € i l’alumnat en disposarà des 
del primer dia de classe. 

 
 
Observacions per a 1r: 
 

• El tutor/a tindrà una entrevista amb els pares dels alumnes de nou ingrés al centre el dia 9 de 
setembre a les 10 h. 

• Els llibres s’han de portar el primer dia de classe sense folrar ni marcar. Una vegada el/la 
tutor/a els hagi revisat, us aconsellem que els folreu per acostumar els infants a tenir cura dels 
llibres. És una acció senzilla però molt educativa. Els quaderns de Matemàtiques es folraran des 
de l’escola. 

• L’alumnat  ha de disposar de la roba normativa de l’escola: xandall, pantaló curt i samarreta, 
i bata. Aquestes peces es poden adquirir a l’establiment Minimum,  situat al carrer del 
Governador González. 

• Tota aquesta roba  ha d’anar marcada amb el nom i cognoms de l’alumne/a, així com les 
jaquetes, abrics i, en general, tota la roba que l’alumne/a es pugui treure i posar a l’escola. . En 
el cas de les jaquetes i abrics, també caldrà que portin una veta per a penjar-los. 

 

 

 
 
 

 


