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Drets i deures dels infants
Els drets dels infants són una conquesta social que està consolidada en
l’àmbit formal i legal, però de vegades desapareixen en les dinàmiques de la
vida quotidiana, són invisibles als ulls de les persones adultes. L’educació ha
de ser l’espai social per a la presa de consciència sobre aquests drets entre
els infants, el terreny d’experimentació del seu exercici, com també el lloc
d’aprenentatge de la llibertat i de la responsabilitat que aquests drets
comporten.
Els drets que són considerats essencials i que haurien de ser universals són:
el dret a viure, el dret a expressar-se i el dret a aprendre; els quals a la
vegada també comporten els deures de respectar la vida i la integritat dels
altres, el deure d’acceptar altres opinions i el deure d’aprendre.
La comunitat d’aprenentatge és el fruit de portar fins a les darreres
conseqüències l’esperit dels drets i deures dels infants i la interpretació i el
compliment d’aquests per part de les persones adultes i dels propis infants.
Cal parlar de drets i deures “en abstracte” i en concret, utilitzant eines
democràtiques que permetin escoltar els arguments de tothom. Cal ser
valent davant de la vulneració dels drets o deures i això crec que s’hauria de
treballar a nivell de comunitat; el compromís ha de ser assumit per part de
tothom. Cal fer un treball amb tota la comunitat educativa sobre els drets i
els deures i que les conclusions passin a ser una de les bases de
funcionament de l’escola; per aconseguir-ho només cal que hi hagi bona
voluntat per part de tothom.
El sistema educatiu hauria de fer una aposta pels nens i nenes i el seu saber.
Es important confiar en la “infància” com a valor que s’ha de protegir. Si en
fóssim capaços, es tractaria de posar-nos a la pell dels nens i de les nenes,
situar-nos a la seva alçada, veure-hi a través de la seva mirada, identificarnos amb les seves preocupacions, les seves pors i les seves expectatives.

Mª. Rosa Jané
Directora

NORMATIVA DE CONVIVÈNCIA A L’ESCOLA
El fet que els alumnes configurin la comunitat educativa, coneguin i
respectin les normes de convivència que el Centre estableix és fonamental
per al bon funcionament del mateix, sobretot enguany, davant de la situació
de pandèmia de la Covid-19.
És important que aquesta normativa es valori no com a disciplina imposada
sinó com a contribució personal de cada membre al desenvolupament de
l’ordre i el civisme, els quals faciliten una correcta educació per als alumnes.
En aquest curs que comencem 2020-21, tan complex com incert alhora,
cal més que mai, que els alumnes segueixin estrictament les normes
marcades per tal de vetllar pel bon funcionament i sobretot per la
seguretat i la salut dels nostres infants i llurs famílies.

Assistència a classe

✓L’assistència

a classe és obligatòria incloent-hi els dies que hi hagi
activitats extraordinàries. Les absències hauran de ser justificades. Si
•
l’alumne
ha de sortir de classe abans de l’hora establerta haurà de portar
amb antelació la justificació al full corresponent de l’agenda, signat pel
pare o la mare, o bé hauran de venir a buscar l’alumne/a personalment a
l’escola.

Puntualitat

✓ S’han de respectar estrictament les hores d’entrada i sortida de l’escola.
✓És important que els alumnes estiguin aquest temps a l’aula abans de l’inici
de la classe a fi d’organitzar prèviament la tasca a dur a terme.

✓ S’ha de ser també molt puntual abans i després de l’hora de l’esbarjo,
✓ A les hores d’entrada i de sortida els alumnes no podran entretenir-se als
passadissos, ni al pati, ni a cap altra dependència del centre. Hauran
d’entrar i sortir amb la màxima puntualitat i rapidesa possible.

Comportament

✓ Els/les alumnes hauran de seguir amb rigor les normes de comportament
de la nostra escola. Aquest nou curs 20-21 ve marcat per la pandèmia de
la Covid-19, tots hem de ser molt responsables i conscients de la situació
i hem d’actuar tal i com se’ns indica des de Sanitat.
✓ Cal que els alumnes mantinguin una actitud positiva d’atenció i treball en
totes les activitats escolars dins i fora l’aula. Cal que compleixin en la
realització de les diferents tasques que els siguin encomanades pels
mestres. S’ha de portar sempre el material escolar necessari, sense
descuidar-te res, a fi de poder treballar correctament.
✓ Els alumnes han de respectar i utilitzar correctament tots els bens
immobles i les instal·lacions del centre. Han de mantenir l’ordre del
material personal de les diferents classes que utilitzin. La classe es
mantindrà neta, no es guixaran les parets ni les taules , es respectarà el
mobiliari i es tindrà el pupitre en ordre. En cas de produir-se
desperfectes per imprudències o negligència hauran d’abonar-se les
despeses.
✓ Els alumnes resoldran les diferències que puguin sorgir entre companys,
utilitzant el diàleg i el raonament lògic, mai la violència. El tracte amb el
companys ha de ser natural sense violència física ni psicològica, mofes ni
crits. Es dirigiran a tot el personal docent i no docent del Centre de
manera correcta i respectuosa. Acceptaran complir tota la normativa de
Règim Intern que ha establert el Centre.
✓ Dins l’escola no es menjaran xiclets ni llaminadures. Si s’ha de menjar
quelcom a l’escola , es farà sempre a pati i es llençaran les deixalles a la
paperera.
✓ Fent referència a la indumentària, els alumnes han d’assistir a les classes
vestits amb netedat, correcció i discreció. L’escola no pot admetre els
extremismes encara que aquests siguin imposats per la moda.
✓ Dins del recinte de l’escola (exceptuant els patis), tots els alumnes
hauran de fer ús de la mascareta. Pels més petits (P-3, P-4, P-5) no és
obligatori portar la mascareta posada, però sí que és recomanable.
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Reunions de l’equip docent
L’equip pedagògic del Centre realitza setmanalment unes reunions de
seguiment dels alumnes, de programació i avaluació del currículum, de
psicologia, de coordinació i d’innovació pedagògica.
Enguany, respectant la normativa de la Covid-19, les reunions generals es
faran telemàticament, les altres es duran a terme de manera presencial,
seguint estrictament les pautes de distanciament interpersonal.
Les reunions que es duran a terme són les següents:
✓ Departaments: Seguiment del currículum de les diferents àrees.
Projectes i Innovació Pedagògica. Avaluació Interna. (Presencialment)
✓ Cicles: Seguiment de l’alumnat. Planificació del curs. Al llarg del curs
es realitzen diferents reunions de coordinació entre educació infantil
i el primer cicle de primària, i entre el cicle superior de primària i el
primer cicle de l’ESO. (Presencialment)
✓ Coordinadors: Coordinació entre cicles. (Presencialment)
✓ Projecte de Ciència: El professorat d´Educació Infantil i Cicle Inicial
es reunirà amb uns assessors del Departament d´Ensenyament per a
dur a terme el projecte innovador “Aprenentatge Inicial de la Ciència
i l´Experimentació”. (Telemàticament)
✓ General: Tractament d’aquells temes que han de ser debatuts en
Claustre. (Telemàticament)
L’assessorament psicopedagògic i la posta en comú sobre l’Atenció a la
Diversitat es realitza fonamentalment en les reunions de cicle amb
l’assistència de les psicòlogues del Centre.
A l’inici de curs es fa una programació de com s’ha de dur a terme
l’atenció als alumnes amb NEE (Necessitats Educatives Específiques) i com
es farà el seu seguiment durant tot l’any escolar. Aquest curs és molt
important de tenir-ho en compte, per l’afectació i repercussió que hagi
pogut tenir la Covid-19 en alguns alumnes i llurs famílies.

Acció tutorial
L’acció tutorial és una responsabilitat que comparteix tot el professorat,
tot i que hi ha un tutor responsable de cada curs. L’activitat docent implica
el seguiment i l’orientació del procés d’aprenentatge dels alumnes i
l’adaptació dels ensenyaments a les necessitats individuals.
El tutor és la persona que coordina l’acció tutorial i fa el seguiment
educatiu de cada un dels alumnes amb les famílies.
Aquest curs, davant la incertesa de la situació de la Covid-19 i
seguint l’assessorament del Departament d’Educació i de l’Associació de
Centres Educatius, les tutories es faran telemàticament. Tan sols,
excepcionalment, en aquells casos que es cregui convenient, i sempre
demanant cita prèvia, es podran fer tutories presencials.
A l’ESO, els alumnes rebran una atenció individualitzada per tal
d’orientar-los tant personalment com acadèmica, guiar-los en l’elecció de
currículum variable i informar-los i orientar-los perquè a l’acabar el 4t
d’ESO puguin fer la tria de l’opció acadèmica o professional més adequada
als seus interessos i aptituds.

CALENDARI ESCOLAR

Els curs escolar 2020-2021 s’iniciarà el dia 14 de setembre de 2020 i
finalitzarà el dia 22 de juny de 2021.
Durant aquest curs tindran la consideració de període de vacances
escolars els dies següents:

✓

12 d´octubre (dilluns)

✓

8 de desembre (dimarts)

✓

Del 22 de desembre al 7 de gener

✓

Del 27 de març al 5 d´abril

Festa Nacional
Dia de la Immaculada Concepció
Vacances de Nadal
Vacances de Setmana Santa

Els cinc dies festius de lliure disposició establerts en l’article 8.3 del
DOGC són:

✓ Divendres 30 d´octubre de 2020
✓ Dilluns 7 de desembre de 2020
✓ Dilluns 15 de febrer de 2021
✓ Divendres 30 d´abril de 2021
✓ Dilluns 24 de maig de 2021

HORARI ESCOLAR
L’horari escolar de cada curs s’especificarà el dia de la reunió de pares de
principi de curs.
Per tal de seguir la normativa de distanciament que indica el PROCICAT, es
farà l’entrada i la sortida de tot l’alumnat de manera esglaonada, per la
porta principal.

ACTIVITATS DE L’AMPA
En funció de l’evolució de la pandèmia, l’AMPA proposarà el proper més de
setembre les següents activitats extraescolars de 17h a 18:30h:

✓

Ball Modern

✓

Bàsquet

✓

Espai Lúdic

✓

Anglès

✓

Natació

✓

Escola Natura

✓

Música

✓

Robòtica

L’AMPA informarà degudament a finals del mes de setembre dels horaris
i de l’organització de totes les activitats de cara al curs 2020-2021.

HORARI DE LES REUNIONS DE
NIVELL A PRINCIPI DE CURS

Dia

Hora

Lloc

P3

7 de setembre

16:00h

Sala Actes Centre
Cívic Alcalde Morera

P4

7 de setembre

17:30h

Sala Actes Centre
Cívic Alcalde Morera

P5

7 de setembre

19:00h

Sala Actes Centre
Cívic Alcalde Morera

1r C.I.

8 de setembre

16:00h

Sala Actes Centre
Cívic Alcalde Morera

2n C.I.

8 de setembre

17:30h

Sala Actes Centre
Cívic Alcalde Morera

3r- 1r C.M.

8 de setembre

19:00h

Sala Actes Centre
Cívic Alcalde Morera

4t- 2n C.M.

10 de setembre

16:00h

Sala Actes Centre
Cívic Alcalde Morera

5è- 1r C.S.

10 de setembre

17:30h

Sala Actes Centre
Cívic Alcalde Morera

6è- 2n C.S.

10 de setembre

19:00h

Sala Actes Centre
Cívic Alcalde Morera

1r.E.S.O

9 de setembre

15:00h

Sala Actes Centre
Cívic Alcalde Morera

2n.E.S.O

9 de setembre

16:30h

Sala Actes Centre
Cívic Alcalde Morera

3r.E.S.O

9 de setembre

18:00h

Sala Actes Centre
Cívic Alcalde Morera

4t E.S.O

9 de setembre

19:30h

Sala Actes Centre
Cívic Alcalde Morera

Educació Infantil

Educació Primària

E.S.O.

-

Per tal de complir amb la normativa de la distància que se’ns indica
des del PROCICAT enguany hem decidit fer les reunions de principi
de curs a la Sala d’Actes del Centre Cívic Alcalde Morera.

-

L’espai que disposem en aquesta Sala d’Actes ens permet l’assistència
d’un representant legal per alumne/a, respectant el distanciament
interpersonal d’1’5m en recintes tancats.

-

És molt important que hi hagi aquesta primera trobada presencial
d'inici de curs amb les famílies ja que s’ha d’explicar i ha de quedar
molt clar el nou pla d’organització i funcionament del centre per al
curs 2020-21, tenint en compte la problemàtica actual de la Covid-19.

-

Cada tutor/a explicarà l’organització general del centre així com
també de l’organització particular de cada curs i la relació de
coordinació i seguiment dels alumnes d’aquest nou curs marcat per la
pandèmia.

El dia de la reunió cal tenir molt en compte:
En tot moment s’haurà de seguir la normativa de la Covid-19 que ens
indiquen des del Centre Cívic Alcalde Morera:
•

•

Fora de recinte:


Les persones que vinguin abans d’hora s’hauran d’esperar fora del
recinte, hauran de mantenir la distància de seguretat i hauran de
portar posada la mascareta.



Tothom ha d’accedir a l’edifici amb la mascareta posada, les mans
prèviament desinfectades i mantenint sempre les distàncies de
seguretat.



No hi pot haver aglomeracions, ni grups de gent, fora del recinte.
Hauran d’esperar-se fent la cua pertinent i mantenint sempre la
distància de seguretat.

Dins del recinte:


Com a màxim podran accedir a la Sala d’Actes 35 persones,
mantenint sempre la distància de seguretat. Per tant només hi
podrà accedir un representant legal per alumne/a com a màxim.



No es pot menjar, ni beure, ni compartir aliments, dins de la Sala
d’Actes.



La Sala serà desinfectada i ventilada cada vegada que finalitzi una
reunió.



Cada assistent haurà de portar la declaració de responsabilitat
signada i l’haurà d’entregar abans d’entrar al recinte.



També es prendrà la temperatura i es facilitarà gel hidroalcohòlic
a cada persona assistent a la reunió , abans d’entrar al Centre
Cívic.



El/la Conserge ens obrirà i tancarà la porta d’entrada a la Sala
d’Actes així com també ens facilitarà l’ús dels WC, en cas de
necessitat. Després de cada ús se’n farà una neteja/desinfecció.

VENDA DE LLIBRES

AMAMAMAMAMPA (A.M.P.A.)
Per dotzè any consecutiu l’escola continua amb el projecte de la
reutilització de llibres a partir de 3r d’Educació Primària fins a 4t d’ESO.
Els nivells d’Educació Infantil i Cicle Inicial no hi participen ja que els seus
Projectes són manuals i personalitzats.
Aquest curs, per motius de la Covid-19, no es farà la venda de llibres a
l’escola. Volem que hi hagi el màxim de seguretat per a tothom i per tant
les famílies hauran de seguir les següents instruccions:
-

Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5) i Cicle Inicial de Primària (1r i
2n de Primària):
Aquest curs les famílies hauran de fer una transferència bancària
abans del 4 de setembre i enviar el comprovant al correu de l’escola
(info@escolaandersen.com).
Els alumnes, les famílies dels quals hagin enviat correctament el
comprovant de la transferència bancària, tindran tots els llibres
damunt de la seva taula el primer dia de curs.

La transferència bancària s’ha de realitzar al número de compte
següent, indicant el nom i cognoms de l’alumne/a, el curs i el concepte
Llibres del curs 20-21:
IBAN: ES65 2100 0313 8802 0000 3242
CURS

PREU FINAL

Educació Infantil P-3

149,51€

Educació Infantil P-4

149,51€

Educació Infantil P-5

149,51€

Cicle Inicial Primària 1r

214,41€

Cicle Inicial Primària 2n

234,16€

Tant els alumnes d´Educació Infantil com els del Cicle Inicial de Primària
(1r i 2n) hauran de pagar 5€ per l´Agenda de l’escola i 25€ en concepte de
Gestió Digital anual, ja inclòs en el preu final.

-

Reutilització: Alumnes de 3r de Primària fins a 4t d’ESO

A partir de 3r de Primària i fins a 4t d´ESO cada família haurà de pagar
130€ el dia de la reunió de principi de curs.
La quota dels 130€ inclou tot el lot de llibres més l’agenda, més la Gestió
Digital Anual.
Enguany s’han comprat els llibres nous i les llicències digitals per als
alumnes de 3r a 6è de Primària.
Per tal de seguir amb la normativa que el PROCICAT ens indica per a la
Covid-19 s’hauran de seguir les següents instruccions:


A la reunió d’inici de curs només hi podrà anar una persona adulta
(pare o mare o representat legal).



El pare o la mare o el/la representant legal de cada alumne/a haurà
de portar un sobre amb la quantitat indicada per la compra de llibres,
amb l’import exacte (130€).



A la part frontal del sobre s’haurà d’escriure el nom i cognoms de
l’alumne/a i el curs.



Els alumnes tindran el lot de llibres i l’agenda a sobre de la seva taula
el primer dia de curs (14 de setembre).



Tothom haurà de seguir la normativa per a la prevenció de la Covid-19
que des del Centre Cívic ens demanen (indicada anteriorment en
aquest dossier)

Normativa de la reutilització de llibres
→ Els alumnes que NO han reposat el llibre el mes de juny hauran
d’abonar el seu cost.
→ Tots els llibres de reciclatge s’han de folrar, a partir del dia que se’n
faci entrega.
→ Si es troba algun llibre defectuós s´haurà de comentar al tutor
corresponent.
→ Els desperfectes que es produeixin en qualsevol llibre o la seva
pèrdua durant el curs escolar 2020-21 anirà a càrrec de la família.

SERVEIS ESCOLARS
Acollida Matinal
L’escola ofereix el servei d’Acollida matinal de les 7.30h a les 9.00h per a
totes aquelles famílies que ho necessitin.
Els nens i nenes d’acollida matinal entraran esglaonadament a partir de les
7:30h. Hi haurà dues persones responsables que seran les encarregades
d’anar a buscar els infants a la porta d’entrada principal, els prendran la
temperatura i els faran la desinfecció de les mans amb el gel hidroalcohòlic.
Els alumnes que fan servir el servei d’aula d'acollida matinal estan dividits
en dues aules separades: Educació Infantil i Educació Primària.
Els responsables de l’aula d’acollida matinal seran els encarregats de portar
els nens a la classe que els correspon seguint les indicacions sanitàries del
PROCICAT. Els alumnes hauran de fer la desinfecció de mans, hauran de
portar mascareta per l'interior de l’edifici i hauran de mantenir la distància
de seguretat.
Cada espai d’acollida matinal estarà preparat seguint les indicacions
sanitàries del PROCICAT, assegurant la distància interpersonal i serà
desinfectada un cop s’hagi utilitzat.

Biblioteca Escolar
És un espai dedicat a l’estudi i a la lectura destinat als alumnes de Primària
i de l’ESO, on s’ha de mantenir el silenci i contribuir a la concentració dels
companys i companyes. No s’hi pot menjar ni fer comentaris en veu alta.
La biblioteca està oberta de dilluns a divendres de 17 a 18h.
La Biblioteca només s’utilitzarà a la tarda a partir de les 17:00 i estarà
preparada seguint les indicacions sanitàries del PROCICAT, assegurant la
distància interpersonal i serà desinfectada un cop s’hagi utilitzat

Servei de menjador
L’Escola segueix oferint el servei de menjador, el qual s’iniciarà el dia 14 de
setembre.
El Càtering “La Vostra Cuina” continuarà oferint els seus serveis.
Tots aquells que estiguin interessats a utilitzar aquest servei de manera
fixa es poden inscriure els dies 2, 3 i 4 de setembre de 10 a 12 del matí,
trucant a l’escola.
Els alumnes que es quedin al menjador de manera esporàdica hauran d’avisar
amb antelació abans de les 9:15h trucant a l’escola.
El menjador de l’escola disposa d’un espai suficient per a poder donar
cabuda els alumnes que utilitzin aquest servei, mantenint la distància de
seguretat que la normativa indica i organitzant les taules dels comensals per
grups estables de convivència (cursos).
S’organitzaran de manera esglaonada diferents temps d’entrada dels
alumnes al menjador i es mantindran els grups estables de convivència
(cursos) compartint la mateixa taula.

Normativa del menjador:
•

Cada dia es farà una neteja, desinfecció i ventilació del menjador, abans
i després de ser utilitzat pels alumnes.

•

Les monitores del menjador hauran de respectar amb rigorositat les
mesures sanitàries propostes per la normativa del PROCICAT. i hauran
d’anar degudament abillades per a fer el servei.

•

Les monitores del menjador hauran de fer ús de les mascaretes durant
tot el seu servei, i hauran de desinfectar-se les mans amb molt
freqüència.

•

Les monitores del menjador seran les encarregades de vetllar pel bon
funcionament del servei del menjador, fent complir rigorosament la
normativa als alumnes.

•

Els alumnes s’hauran de rentar les mans abans i després de l’entrada i la
sortida del menjador.

•

Els alumnes s’hauran de rentar les mans abans i després de l’entrada i la
sortida del menjador, si han d’anar al WC.

•

Els integrants d’un mateix grup estable de convivència (curs) hauran de
seure junts en una o més taules.

•

Entre taules de diferents grups estables de convivència hi haurà una
separació mínima d’1’5m.

•

Com sempre hem fet, el menjar se servirà en plats individuals i no es
podrà compartir, sota cap concepte.

•

No es posaran amanides, ni setrilleres, ni cistelles de pa al centre de la
taula.

•

El menjar serà servit per les monitores de manera individual, inclòs el
pa.

•

L’aigua serà servida per les monitores de manera individual.

•

El professorat i el personal d’administració i serveis del centre podrà
fer ús del servei del menjador escolar en un espai diferenciat de
l’ocupat per l’alumnat. Hauran de fer desinfecció de mans a l’entrada i a
la sortida del menjador i hauran de portar mascareta excepte quan
estiguin asseguts a l’aula fent l’àpat.

VESTUARI

Vestuari

BATA
Els alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial han de dur la bata de l’escola i
han de tenir també a la classe la bata de pintura de plàstic.
Els alumnes de Cicle Mitjà, Cicle Superior i ESO hauran de tenir una bata a
la classe per fer les activitats manuals de plàstica, les experiències al
laboratori i els treballs a l’aula de tecnologia.

XANDALL
Tots els alumnes des de P-3 fins a 4t d’ESO han de dur el xandall oficial de
l’escola per a realitzar les activitats esportives en el centre.
Els alumnes d’Educació Infantil i Primària hauran de dur també el xandall
oficial en les sortides col·lectives organitzades per l’escola.
No es permet als alumnes d’anar vestits amb la roba esportiva de l’escola
fora de les activitats esmentades.
La roba esportiva haurà de dur marcat el nom del nen/a.
El xandall oficial de l’escola i les bates es poden adquirir a “COMERCIAL
SERNAT” , C/ Colón , 242.
No es podrà portar un altre xandall que no sigui l´oficial del centre.

LLISTAT DE LLIBRES DE P3 A 4T D´ESO
Llistat dels llibres d’Educació Infantil P-3

ISBN

TÍTOL

EDITORIAL

9788447941261

Baula per projectes: El Jardí

Baula

9788447936274

Baula per projectes: Formigues

Baula

9788447930647

Quadern Grafo

Baula

Kit de Robòtica

Baula

CODI

TÍTOL

EDITORIAL

21840102000056

Llibre alumne EMAT-Infantil P3

Tekman

PG/CR01EN

Peggy and Granny

Artigal

PG/CR02EN

Peggy and Daddy

Artigal

PG/CR03EN

Peggy and Grandpa

Artigal

Llistat dels llibres d’Educació Infantil P-4

ISBN

TÍTOL

EDITORIAL

9788447930876

Baula per projectes: La
Prehistòria

Baula

9788447930913

Baula per projectes:
L´ornitorrinc

Baula

9788447930654

Quadern Grafo

Baula

Kit de Robòtica

Baula

CODI

TÍTOL

EDITORIAL

2184010200060

Llibre alumne EMAT-Infantil P4

Tekman

PG/CR04EN

Peggy and Mummy

Artigal

RY/CR01EN

Balloon

Artigal

RY/CR03EN

Don´t cry

Artigal

Llistat dels llibres d’Educació Infantil P-5

ISBN

TÍTOL

EDITORIAL

9788447930937

Baula per projectes: Bruixes i
mags 5 anys

Baula

9788447941278

Baula per projectes: El cavall

Baula

9788447930661

Quadern Grafo

Baula

Kit de Robòtica

Baula

CODI

TÍTOL

EDITORIAL

2184010200064

Llibre alumne EMAT-Infantil P5

Tekman

RY/CR04EN

Cake

Artigal

RY/CR05EN

Monster

Artigal

RY/CR06EN

Little rabbit

Artigal

CURS: 1r PRIMÀRIA

LLISTAT DE LLIBRES:

Nº

ISBN

TITOL LLIBRE

9788447938773

CATALÀ

BAULA

9788447938834

MEDI NATURAL

BAULA

9788447938858

MEDI SOCIAL

BAULA

9788466115117

MUSICA I DANSA 1 CI –PROJECTE 3.16-

CRUILLA

KIT DE ROBÒTICA

BAULA

GO! STUDENT´S BOOK 1

RICHMOND

9788466829205

CODI

EDITORIAL

TÍTOL

EDITORIAL

Estoig

Tekman

Llibre alumne EMAT-1R
PRIMÀRIA

Tekman

CURS: 2n PRIMÀRIA

LLISTAT DE LLIBRES:

ISBN

CODI

TITOL LLIBRE

EDITORIAL

9788447938933

MEDI NATURAL

BAULA

9788447938957

MEDI SOCIAL

BAULA

9788447938872

CATALÀ

BAULA

9788466115223

MUSICA I DANSA 2 CI –PROJECTE 3.16-

CRUILLA

KIT DE ROBÒTICA

BAULA

9788466826242

GO! STUDENT´S BOOK 2

RICHMOND

9788413152394

ENTRENA´T CASTELLÀ

SANTILLANA

9788468034072

LLICÈNCIA DIGITAL

SANTILLANA

TÍTOL

EDITORIAL

Llibre alumne EMAT-2N
PRIMÀRIA

Tekman

CURS: 3r PRIMÀRIA

LLISTAT DE LLIBRES:

Nº
EDITORIAL

ISBN

TITOL LLIBRE

9788447939039

MEDI NATURAL (NOU)

BAULA

9788447939053

MEDI SOCIAL (NOU)

BAULA

9788447938971

CATALÀ (NOU)

BAULA

LLENGUA CATALANA 3 ON CONSTRUÏM 3 (RECICLAT)

CRUÏLLA

LENGUA CASTELLANA 3 (RECICLAT)

SANTILLANA

MUSICA 3 CM MUSICA I DANSA -3PUNT16- 2008 (RECICLAT)

CRUÏLLA

KIT DE ROBÒTICA (NOU)

BAULA

GO! STUDENT´SBOOK 3 (NOU)

RICHMOND

LLICÈNCIA ANGLÈS (NOVA)

RICHMOND

9788413152264

ENTRENA´T CASTELLÀ (NOU)

SANTILLANA

9788468023595

LLICÈNCIA DIGITAL (NOVA)

SANTILLANA

9788466825405

CODI

TÍTOL

EDITORIAL

Estoig

Tekman

Llibre alumne EMAT-3R
PRIMÀRIA (NOU)

Tekman

CURS: 4t PRIMÀRIA

LLISTAT DE LLIBRES:

Nº
EDITORIAL

ISBN

TITOL LLIBRE

9788447940431

MEDI NATURAL (NOU)

BAULA

9788447940455

MEDI SOCIAL (NOU)

BAULA

9788447940370

CATALÀ (NOU)

BAULA

LLENGUA CATALANA 4. ON CONSTRÜIM 4 (RECICLAT)

CRUÏLLA

LENGUA CASTELLANA 4 (RECICLAT)

SANTILLANA

MUSICA 4.CM MUSICA I DANSA -3PUNT16- 2008 (RECICLAT)

CRUÏLLA

KIT DE ROBÒTICA (NOU)

BAULA

GO! STUDENT´S BOOK 4 (NOU)

RICHMOND

LLICÈNCIA ANGLÈS (NOVA)

RICHMOND

9788413152424

ENTRENA´T CASTELLÀ (NOU)

SANTILLANA

9788468034805

LLICÈNCIA DIGITAL (NOVA)

SANTILLANA

9
9788466825856

CODI

TÍTOL

EDITORIAL

Llibre alumne EMAT-4T
PRIMÀRIA (NOU)

Tekman

CURS: 5è PRIMÀRIA

LLISTAT DE LLIBRES:

Nº
EDITORIAL

ISBN

TITOL LLIBRE

9788447939138

MEDI NATURAL (NOU)

BAULA

9788447939152

MEDI SOCIAL (NOU)

BAULA

9788447939077

CATALÀ (NOU)

BAULA

LLENGUA CATALANA 5. ON CONSTRÜIM 5 (RECICLAT)

CRUÏLLA

LENGUA CASTELLANA 5 (RECICLAT)

SANTILLANA

MUSICA 5.CS MUSICA I DANSA -3PUNT16- 2008 (RECICLAT)

CRUILLA

KIT DE ROBÒTICA (NOU)

BAULA

GO! STUDENT´S BOOK 5 (NOU)

RICHMOND

LLICÈNCIA ANGLÈS (NOVA)

RICHMOND

9788413152400

ENTRENA´T CASTELLÀ (NOU)

SANTILLANA

9788468024301

LLICÈNCIA DIGITAL (NOVA)

SANTILLANA

9788466828871

CODI

TÍTOL

EDITORIAL

Estoig

Tekman

Llibre alumne EMAT-5è
PRIMÀRIA (NOU)

Tekman

CURS: 6è PRIMÀRIA

LLISTAT DE LLIBRES:

Nº
EDITORIAL

ISBN

TITOL LLIBRE
MATEMATIQUES 6. CAMINS DEL SABER (RECICLAT)

GRUP PROMOTOR

MEDI NATURAL (NOU)

BAULA

MEDI SOCIAL (NOU)

BAULA

CATALÀ (NOU)

BAULA

LLENGUA CATALANA 6. ON CONSTRÜIM 6 (RECICLAT)

CRUÏLLA

LENGUA CASTELLANA 6 (RECICLAT)

SANTILLANA

MUSICA 6. CS MUSICA I DANSA -3PUNT16- 2008 (RECICLAT)

CRUILLA

KIT DE ROBÒTICA (NOU)

BAULA

GO! STUDENT´S BOOK 6 (NOU)

RICHMOND

LLICÈNCIA ANGLÈS (NOVA)

RICHMOND

9788413152387

ENTRENA´T CASTELLÀ (NOU)

SANTILLANA

9788468035796

LLICÈNCIA DIGITAL (NOVA)

SANTILLANA

9788466827591

CURS: 1r ESO

LLISTAT DE LLIBRES:

Nº
EDITORIAL

ISBN

TITOL LLIBRE

9788447927968

ESO 1 MATEMATIQUES

BAULA

9788466142342

LLENGUA I LITERATURA 1 ESO

CRUILLA

9788490476918

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (SERIE COMENTA)

SANTILLANA GP

9788430783205

GEOGRAFIA I HISTORIA

TEIDE

9788430785513

MUSICA I ESO

TEIDE

9788441213517

TECNOLOGIA 1 ESO 2007

TEXT.GALERA

9789963516575

NEW ENGLISH IN USE ESO1SB

BURLINGTON

9788441223479

CULTURA I VALORS ÈTICS 1 ATÒMIUM

TEXT LA GALERA

9788430757077

ENERGIA SOSTENIBLE PER A TOTHOM

TEIDE

9788421866511

VISUAL I PLÀSTICA

CASALS

Llibres digitals: Science Bits

CURS: 2n ESO

LLISTAT DE LLIBRES:

Nº

ISBN

TITOL LLIBRE

EDITORIAL

9788447931484

MATEMATIQUES 2 ESO

BAULA

9788466142359

LLENGUA I LITERATURA 2 ESO

CRUILLA

9788490470176

LENGUA CASTELLANA 2 ESO (S. COMENTA)

SANTILLANA GP

9788430791484

GEOGRAFIA I HISTORIA 2 ESO

TEIDE

9788430791880

TECNOLOGIA 2 ESO

TEIDE

9789963516643

NEW ENGLISH IN USE ESO2 SB

BURLINGTON

9788441223486

CULTURA I VALORS ÈTICS 2 ATÒMIUM

TEXT LA GALERA

9788421866559

VISUAL I PLÀSTICA

CASALS

Llibres digitals: Science Bits

CURS: 3r ESO

LLISTAT DE LLIBRES:

Nº
EDITORIAL

ISBN

TITOL LLIBRE

9788447928002

ESO 3 MATEMATIQUES

BAULA

9788430790944

TECNOLOGIA 3 ESO

TEIDE

9788430790128

MUSICA II ESO

TEIDE

9788490476932

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (SERIE COMENTA)

SANTILLANA GP

9788466142366

LLENGUA I LITERATURA 3 ESO

CRUILLA

9788430790043

GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3 ESO

TEIDE

9780194852371

SPECTRUM ESO3 SB

OXFORD

9788441223493

CULTURA I VALORS ÈTICS 3 ATÒMIUM

TEXT LA GALERA

Llibres digitals: Science Bits

CURS: 4t ESO

LLISTAT DE LLIBRES:

Nº
EDITORIAL

ISBN

TITOL LLIBRE

9780194852531

SPECTRUM ESO4 SB

OXFORD

9788447931521

MATEMATIQUES 4 ESO

BAULA

9788490470244

HISTORIA 4 ESO SERIE DESCOBREIX

GRUP PROMOTOR

9788490470299

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA (SERIE COMENTA)

GRUP PROMOTOR

9788466142373

LLENGUA I LITERATURA 4 ESO

CRUÏLLA

9788430782635

TECNOLOGIA 4 ESO

TEIDE

9788441223509

CULTURA I VALORS ÈTICS 4 ATÒMIUM

TEXT LA GALERA

9788490470428

ECONOMIA SERIE ANALITZA

SANTILLANA

Llibres digitals: Science Bits

