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LLIBRES DE TEXT I MATERIALS CURRICULARS 2014-2015 

1r de Primària (PEV) 

Assignatura Títol Editorial ISBN 

Valencià Llengua  1 Projecte Duna 

Comunicació  

Les paraules  

Teide 

 

 

 

978-84-307-1385-1 

978-84-307-1318-9 

 Quadern Lector 1 i 2 Nadal 84-86545-83-8 

84-7887-002-4 

Matemàtiques  Matemàtiques 1. Projecte Duna 

Quaderns  de treballs  1, 2 i 3. Quadern per a practicar. 

Teide  

978-84-307-1727-9 

Problemes de matemàtiques “Penso i faig” 1 i 2 Teide 84-307-0510-4 

84-307-0511-2 

Quadern “Set i Mig” 2, 4 i 6 Teide 978-84-307-7818-8 

978-84-307-7820-1 

978-84-307-7822-5 

Castellà A TU LADO 1 Anaya 978-84-678-4537-2 

Anglès Tiger 1 PB pack Macmillan 978-0-230-47545-8 

Música Preludi 1 Tàndem 978-84-8131-922-4 

Religió 1r EP Religió  Kairé Saba 14 SM 978-846-756-8097 

Valors socials i cívics Valors socials i cívics 1                   Projecte Duna Teide 978-84-307-1849-8 

 Els alumnes només compraran el llibre de religió si han triat aquesta opció. La resta comprarà el llibre de valors 
socials i cívics (Els de religió, no el compraran) 

 Les àrees de Ciències Naturals i Socials es treballaran per projectes. 

 L’agenda escolar del centre (a l’inici de curs es determinarà on aconseguir-la). 
          
Material fungible per a l’aula que cal portar progressivament al llarg del mes de setembre: 

- Plastidecor (caixa de 12 colors). 
- Retoladors “Staedtler” punta fina (caixa de 10 colors). 
- Retoladors “Staedtler” punta grossa (caixa de 10 colores). 
- Pintures de fusta “Alpino TRIMAX” (caixa de 12 colors). 
- 1 carpeta de plàstic transparent amb gomes (tamany full) i una altra tamany quartilla. 
- 25 fundes multitaladre (tamany full, i de gramatge dur). 
- 12 lapis “Staedtler” triplús finet. 
- 1 maquineta de fer punta de dos forats (gran i menut) amb dipòsit. 
- 10 gomes “Milan 430”. 
- 1 barra de pegament “Imedio” (40gr). 
- 1 tisora Kaikut. 
- Carpeta de 2 anelles. 
- 1 llibreta quartilla pauta de 3.5 mm amb marge. 
- 1 llibreta quartilla quadrícula 6x6 amb marge. 
- Calculadora CITIZEN LC- 210 III. 
- 1 marcador fluorescent. 
- 1 regle de 20 cm. 
- Motxilla sense rodes. 
- 1 paquet de tovalloles humides. 
- 1 caixa de mocadors de paper. 
- Material divers per al desenvolupament de tallers (es determinarà posteriorment). 
- 1 paquets de 500 fulls de 80 g/m

2
 . 

- Des de les tutories es farà l’encomanda d’altre material d’ús col·lectiu que l’alumne utilitzarà al llarg del curs. 
 

 MARQUEU TOT EL MATERIAL FUNGIBLE AMB EL NOM. 

 NOTA:  Les classes s’iniciaran el 3 de setembre a les 9h. 

 NOTA: Per favor, no escrigueu ni folreu els llibres fins que siguen revisats pel professorat 
 


