
 

 

 

 
Curs 2022-2023 

 
2n. Primària Llibres de Text EDITORIAL 

 

 

9788448956790 Raona 2. Matemàtiques Barcanova 

9788413152394 Claves de lengua 2 Santillana 

9780230493131 Heroes 2 Pupil’s book Macmillan 

9780230489059 Heroes 2 Workbook MacMillan 

9788491307303 Projecte Construïm joguines. Aparells i màquines Santillana 

9788413152356 Llengua + 2 Santillana 

 
Dossier Activitats Complementàries:  
 -es distribueix a l’escola- 

 

   Agenda Escolar  -es distribueix a l’escola  

 
 
 

 

 

MATERIAL A  ADQUIRIR  PER  LES  FAMÍLIES 

 

Els alumnes han disposar d’aquest material a l’ inici de curs: 

 

Material 2n. de 

Primària 

 

1 llapis nº2 HB Staedtler 

1 goma d’esborrar Milan 

1 caixa de 12 Plastidecor  

1 caixa de 12 colors de fusta 

1 pega en barra PRITT 

1 caixa de 20 retoladors  

1 regle de 15 cm (aprox.) de plàstic dur 

1 maquineta 

1 tisores escolars 

1 estoig senzill per posar-hi el material escolar d’ús diari (llapis, goma,   

regle, maquineta i pega)  

1 estoig amb tres cremalleres (3 departaments pels colors i retoladors) 

 

 

 

* Molt important: Cal posar el nom a tot el material 

  



 

 

 

 
MATERIAL DISTRIBUÏT DES DE L’ESCOLA 

 

El material que a continuació es detalla estarà a disposició de l’alumnat durant el 

curs escolar 2022-2023  i se li lliurarà progressivament al llarg d’aquest: 

 

2n. 

 

❑ Folis DIN A4 blancs, quadriculats, amb pauta montessori i de colors 
❑ Làmines de dibuix blanques DIN A4 i de colors variats 
❑ Paper de seda en colors variats 
❑ Paper xarol en colors variats 
❑ Paper crespó en colors variats 
❑ Cartolines grans blanques i de colors variats 
❑ Etiquetes autoadhesives 
❑ Fulls de plastificació DIN A4 
❑ Fulls de plastificació DIN A3 
❑ 1 funda de plàstic transparent DIN A4 

❑ Pinzells de diferents mides 
❑ Cola blanca i vernís fixador 
❑ Paper continu 
❑ Pintura de colors variats 
❑ Enquadernadors 
❑ Folre adhesiu 
❑ Material per manualitats  
❑ Cinta adhesiva, xinxetes, clips… 
❑ Plastelina 

❑ Fotocòpies 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
  


