LLIBRES/MATERIAL

CURS: 2020- 2021
2n ED.INFANTIL

NIVELL:

En/Na:........................................................................................................................................................
Llibres de text
Marqueu amb una creu els llibres de text que voleu reservar

- Empresa i Iniciativa Emprenedora en l'àmbit de l'educació infantil.
Editorial Altamar. ISBN 9788415309055

Els llibres dels mòduls de:
FOL; Autonomia personal i salut infantil; Desenvolupament Cognitiu i
motor; Habilitats socials; Intervenció amb famílies i atenció a menors en
risc social i El Joc Infantil i la seva metodologia són els mateixos que ja es
van utilizar a 1r curs. A Expressió i comunicació no caldrà tenir llibre.

Els llibres de l’editorial Altamar també es poden adquirir directament a
través de la web www.altamar.es, tant en format paper com en format
“llibre media”. L’alumne/a pot comprar una llicència per 24 mesos (2
cursos) del llibre media amb tots els recursos i activitats i disponible sense
connexió a internet.

NORMES D´UTILITZACIÓ MATERIAL
Aquest nou curs haurem de seguir les orientacions que s´han elaborat
en el Pla d’actuació per afrontament la pandèmia per la COVID-19 per
tal que el curs 2020-2021 es pugui reprendre amb les màximes
garanties amb l´objectiu de protegir la salut del nostre alumnat i de tot
l´equip humà que forma part de l´Institut Ronda.
MESURES I PROTOCOLS D´HIGIENE EN RELACIÓ A MATERIAL
1.- Material: Es procurarà que el material o altres instruments
necessaris siguin d’ús propi.
2.

- Equipaments específics d’ús compartit: Quan sigui possible els

equipaments i materials seran d’ús exclusiu. Quan se’n faci un ús
compartit, serà sempre del grup estable i caldrà procedir a la neteja i
desinfecció entre els diferents grups. S’ha de garantir el rentat de
mans previ i posterior a l’ús.
3.

Instal·lacions específiques (aules o espais de pràctica dintre dels

centres educatius). Se n’ha de garantir la ventilació, neteja i
desinfecció entre els diferents usos. Cal mantenir la distància física de
seguretat entre persones i fer ús de la mascareta quan no sigui
possible. És imprescindible el rentat de mans abans d’accedir a les
instal·lacions. En alguns casos, pot ser recomanable tenir dispensadors
de gel hidroalcohòlic a la zona d’accés. Per a més informació:
http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019ncov/professionals/
A continuació hem elaborat una llista amb material que l´alumnat ha
de portar a classe per garantir la màxima seguretat, ja que no es podrà
compartir el material.

LLISTAT MATERIAL
L’agenda escolar serà facilitada pel centre a l’inici de curs.
L’ordinador portàtil personal és obligatori.
És imprescindible també portar diàriament un estoig amb els
següent material:
- Tisores
- Llapis, bolígrafs, goma, maquineta
- Corrector
- Grapadora
- Regle
- Cel·lo
- Bloc de folis de colors i de diferents formats de paper
(pinotxo, de seda...)
- Colors: Retoladors, ceres, de fusta...
- - Pintures
- Retoladors permanents prims i gruixuts
- Bloc de cartolines DINA-4
- Barra de pegament
- Pinzells
- Drap de cuina

Marqueu amb una creu la llibreria on voleu reservar els llibres i
material escolar per al curs : 2020-2021
Nom de l’alumne/a
.......................................................................................................................................................................

ABACUS

Rambla d’Aragó, 14 Telf: 973279710 (demanar per llibres de text)

● 20% en llibres de text d'educació obligatòria (ESO)
● 5% en llibres de text d'educació no obligatòria (Batxillerat i Cicles
Formatius)
● Per cada 70 euros de compra regalem un val de 10€ per comprar a la
botiga.
● 15% de descompte en compra de material escolar.
Lliurament a la llibreria
cal ser soci

Per gaudir d’aquests descomptes no

Nom de l’alumne/a
.......................................................................................................................................................................

CASELLES

C/ Major, 46 Telf: 973242346

●

Descompte ESO 12%
Descompte Batxillerat i Cicles Formatius 5%

●

Descompte material escolar 15% si es compren els llibres, un

●

10% si no s’hi compren Lliurament a la llibreria

Henri Dunant, 3, 25003 Lleida
Telf. 973 28 17 47
www.insronda.cat
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