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1. INFORMACIÓ GENERAL

1.1. CALENDARI ESCOLAR

DATES ESPECIALS I EXPLICACIONS DEL CALENDARI 2022-2023:

1R TRIMESTRE:
del 5 de setembre al 21 de desembre
1, 2 i 5 de setembre:
Proves extraordinàries de 1r de Batxillerat
(calendari al web del centre)

2 de setembre:
Rebuda dels alumnes nous d'infantil i primària
(s'informarà de l’hora en el moment de la matrícula).
5 de setembre:
Rebuda d'alumnes nous d’ESO i Batxillerat de 9 a 11 del
matí.
5 de setembre:
Comença el curs 2022-2023 per Infantil i Primària a les 9
del matí. Serà JORNADA CONTINUADA fins el 30 de
Setembre.
L’entrada d’infantil serà per la porta de la Cantonada de
la Pineda.
L’entrada de primària serà per la porta gran del Passatge
de la Blada.

SETMANA D’ADAPTACIÓ INFANTIL 3 (5 de setembre
al 9 de setembre):
Entrada el dilluns 5 de setembre a les 9.30h.i del dimarts
6 de setembre a divendres 9 de setembre a les 9:00h.
Sortida setmana d’adaptació a les 13:00h

7 de setembre:
Comença el curs 2022-2023 per Secundària i Batxillerat
AMB JORNADA CONTINUADA fins el 30 de Setembre.
ESO i BATX: 7 de Setembre: Sessió de Presentació del
nou curs 2022-2023.
Rebuda esglaonada per la porta del Passatge de la
Blada.
10:00: 1r d’ESO
10:15: 2n d’ESO
10:30: 3r ESO
10:45: 4t ESO
11:45: 1r de Batxillerat
12:00: 2n de Batxillerat
L’activitat tindrà una durada aproximada de 2 hores.
26 de setembre
Dia no lectiu
7 d'octubre
Festa de benvinguda
12 d'octubre
Dia no lectiu
31 d'octubre
Dia de lliure disposició
1 de novembre
Dia no lectiu

6 de desembre
Dia no lectiu
8 de desembre:
Dia no lectiu
9 de desembre:
Dia de lliure disposició
20 de desembre:
festa de Nadal d'ESO i Batxillerat (tarda/nit)
21 de desembre:
Fi del primer trimestre.
Recordeu que les classes acabaran a 2/4 de 3h.
A ESO i Batxillerat hi solen haver activitats especials que
poden acabar abans

2n TRIMESTRE:
del 9 de gener al 31 de març
9 de gener:
Inici del segon trimestre
20 de febrer:
Dia de lliure disposició
4 de març:
Festa de l’arbre
17 de març:
Dia de Lliure Disposició
31 de març:
Fi de segon trimestre

3r TRIMESTRE:
del 11 d'abril al 20 de juny (Secundària i
Batxillerat) i 22 de juny (Infantil i Primària)
11 d'abril:
Inici del 3r trimestre
20 d'abril:
Tarda de Sant Jordi: de ¾ de 5 a les 6, les famílies podran
venir a celebrar la diada!
1 de maig:
Dia no lectiu
2 de juny:
Dia de Lliure Disposició
5 de juny
Dia no lectiu
6 de juny
inici de la JORNADA CONTINUADA a Infantil, Primària, i ESO
(fins a final de curs)
9 de juny:
Festa de l’Estiu (tarda)
15 al 20 de Juny:
Proves Extraordinàries de Batxillerat.
FINAL DE CURS
20 de juny:
Acaben les classes a l’ESO i al Batxillerat.
Recordeu que l'horari escolar acabarà a 2/4 de 3h. A ESO
i Batxillerat hi solen haver activitats especials que
poden acabar abans
22 de juny:
Acaben les classes a Infantil i a Primària.
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Setembre 2022: Jornada lectiva continuada a totes les etapes, fins al dia 30 de setembre. La jornada continuada del juny començarà a totes les etapes el dia 6 de juny.
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1.2. EXCURSIONS I CAMPAMENTS

L'institut escola considera les excursions i campaments activitats
d'aprenentatge lectives. Una vegada iniciat el
curs, rebreu el full per signar-ne l'autorització.
Us recordem que quan hi ha una excursió, cal que portin el
dinar de casa. No està inclòs a la quota de mitja pensió.

1.3. ABSÈNCIES I RETARDS

Per raons d’organització cal que les famílies, en cas de malaltia,
absència o retard dels nens/es, ho comuniquin a l'escola per
telèfon o correu electrònic
(costaillobera.informacio@costaillobera.cat)
Les absències i retards de l’alumnat d'ESO i Batxillerat han
de ser justificats mitjançant l’aplicatiu de tutoria per les
famílies.
https://tutoria.costaillobera.cat/
● Alumnat nou de secundària i Batxillerat: Rebreu usuari i
contrasenya per correu electrònic.
● Alumnat antic de secundària i Batxillerat: Podeu continuar
utilitzant el vostre usuari i contrasenya habituals.
Si necessiteu que us reiniciïn el compte només cal que ho demaneu
a costaillobera.informacio@costaillobera.cat

2. EDUCACIÓ INFANTIL

2.1. Horari jornada continuada setembre 2022
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

horari lectiu

horari lectiu

horari lectiu

horari lectiu

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

Hora pagada pel
Departament d’Educació
a càrrec de l’equip de
migdia

Hora pagada pel
Departament d’Educació
a càrrec de l’equip de
migdia

Hora pagada pel
Departament d’Educació
a càrrec de l’equip de
migdia

Hora pagada pel
Departament d’Educació
a càrrec de l’equip de
migdia

8:30 - 9:00
9 - 12:40

12:15 – 14:30

horari lectiu

espai migdia

14:30-15:30

15:30 16:30

Tarda d'extra-escolars

La jornada continuada del setembre s’inicia el 5 de setembre i finalitza el dia 30 de setembre.
La jornada continuada del juny s’inicia el 6 de juny i finalitza el dia 22 de juny. Les tardes són organitzades per l’AFA i cal inscripció.

2.2. Horari habitual del curs
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

9 - 12:30

horari lectiu

horari lectiu

horari lectiu

horari lectiu

horari lectiu

12:30 –
15:00

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

15:00 16:30

horari lectiu

horari lectiu

horari lectiu

horari lectiu

8:30 - 9:00

espai migdia

Tarda d'extra-escolars

CLASSES:
Les classes comencen a les 2/4 de 9 del matí amb excepció del dilluns que comencen a les 9:00 i s’acaben a 2/4 de 5 amb excepció del
divendres que acaben a 2/4 de 3 i poden fer tardes de divendres fins 2/4 de 5 de la tarda.
ESPAI MIGDIA:
A infantil l’espai de migdia comença a 2/4 d’1 i s’acaba a les 3 (menys el divendres que acaba a 2/4 de 3 i hi ha tardes d'extra-escolars).
Els nens i nenes de 3 anys després de dinar fan la migdiada, els de 4 i 5 anys fan activitats lúdiques.
ACOLLIDA:
Aquelles famílies que necessitin deixar els seus fills/es a l’escola abans de 2/4 de 9 del matí, cal que facin ús del servei d’acollida. El servei
d’acollida s´ofereix des de ¾ de 8h.

2.3. MATERIAL
INFANTIL 3 ANYS

INFANTIL 4 ANYS

INFANTIL 5 ANYS

1) Bata. s'utilitzarà en activitats especials i cal que porti una veta

1) Bata. s'utilitzarà en activitats especials i cal que porti una veta

1) Bata. s'utilitzarà en activitats especials i cal que porti

llarga per poder la penjar.

llarga per poder la penjar.

una veta llarga per poder la penjar.

2) Tovalló (amb goma elàstica cosida per poder-lo passar pel cap),

2) Tovalló dins d'una funda o bossa petita de roba, amb el nom

2) Tovalló dins d'una funda o bossa petita de roba, amb

dins d'una funda o bossa petita de roba, amb el nom ben visible,

ben visible i fora de la bossa i en el tovalló. El canviaran els

el nom ben visible i fora de la bossa i en el tovalló. El

fora de la bossa i en el tovalló. El canviaran dimecres i divendres,

dimecres i divendres.

canviaran els dimecres i divendres,

3) El llençol està socialitzat. El donarem a cada infant la 1a

3) 1 capsa gran de mocadors de paper.

3) 1 capsa gran de mocadors de paper.

setmana de setembre i en farà ús durant el curs.

4) 8 fotografies carnet . Cal que siguin recents

4) 8 fotografies carnet . Cal que siguin recents

4) 1 Capsa gran de mocadors de paper.

5) Un cistell de vímet d'uns 20 cm d'amplada, amb nansa, per

5) Un cistell de vímet, d'uns 20 cm d'amplada, amb

5) 1 Capsa gran de tovalloletes humides.

posar-hi els treballs de fang i amb el nom ben visible.

nansa, per posar-hi els treballs de fang i amb el nom ben

6) 8 fotografies tipus carnet. Cal que siguin recents.

6) Mitjons antilliscants per fer psicomotricitat. Marcats.

visible.

7) Un cistell de vímet, d'uns 20 cm d'amplada, amb nansa, per

7) Muda de recanvi, (pantaló, samarreta, mitjons, calçotets o

6) 1 capsa retoladors GIOTTO decor

posar-hi els treballs de fang i amb el nom ben visible.

calces i calçat), que es quedarà a l'escola. Tot ha d'anar marcat i

material.Ref.302405.57.12

8) Mitjons antilliscants per fer psicomotricitat. Marcats.

dins d’una bossa de roba gran, que es pugui penjar.

7) 1 capsa Aquarel·les JOVI de 24 colors

9) Muda de recanvi (pantaló, samarreta, mitjons, calçotets o calces

8) 1 capsa de retoladors gruixuts de 10 colors tipus Staedler.

8) Muda de recanvi

i calçat), que es quedarà a l'escola. Tot ha d'anar marcat i dins

9) 1 capsa de retoladors prims de 12 colors tipus Staedler.

9) Mitjons antilliscants per fer psicomotricitat. Marcats.

d’una bossa de roba.

10) LLIBRE BLANC. Es pot comprar a la secretaria de l’escola fins el

10) LLIBRE BLANC. Es pot comprar a la secretaria de

10) 1 capsa de 12 colors de fusta gruixuts MILAN Supersoft.

23 de juliol o bé al setembre i es cobrarà mitjançant el rebut de

l’escola fins el 23 de juliol o bé al setembre i es cobrarà

11) 2 pegues de barra Pritt (+- 40gr)

l´AFA.

mitjançant el rebut de l´AFA.

12) LLIBRE BLANC. S´entregarà a la trobada amb cada família i es

11) 1 agenda a setmana vista mida A5 de tapa dura amb el nom

11) 1 agenda a setmana vista mida A5 de tapa dura amb

cobrarà mitjançant el rebut de l´AFA.

12) 1 llibreta DIN A4 de fulls blancs amb espiral

el nom

13) 1 agenda a setmana vista mida A5 de tapa dura amb el nom.

13) Retorneu a l’escola la carpeta gran dels treballs i el cançoner

12) 1 llibreta DIN A4 de fulls blancs amb espiral

14 1 llibreta DIN A4 de fulls blancs amb espiral

13) Retorneu a l’escola la carpeta gran dels treballs i el

15) 1 samarreta blanca de màniga curta

cançoner.

3. EDUCACIÓ PRIMÀRIA

3.1. Horari Jornada Continuada setembre 2022.
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

horari lectiu

horari lectiu

horari lectiu

horari lectiu

espai migdia

espai migdia

espai migdia

Hora pagada pel
Departament d’Educació
a càrrec de l’equip de
migdia

Hora pagada pel
Departament d’Educació
a càrrec de l’equip de
migdia

Hora pagada pel
Departament d’Educació
a càrrec de l’equip de
migdia

8:30 - 9:00

9:00 12:30

horari lectiu
(

12:30 - 13:00
13:00-14:30

espai migdia

espai migdia

14:30-15:30

15:30 16:30

Hora pagada pel
Departament d’Educació
a càrrec de l’equip de
migdia

Tarda d'extra-escolars

La jornada continuada del setembre s’inicia el 5 de setembre i finalitza el dia 30.
La jornada continuada del juny s’inicia el 6 de juny i finalitza el dia 22 de juny a les tardes . Les tardes són organitzades per l’AFA i cal
inscripció. L'alumnat de sisè no participen de les tardes de juny.

3.2. Horari habitual del curs
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

horari lectiu

horari lectiu

horari lectiu

horari lectiu

8:30 - 9:00

9:00 - 12:00

horari lectiu

12:00 - 14:30

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

horari lectiu

horari lectiu

horari lectiu

horari lectiu

Tarda d'extra-escolars

14:30 16:30

CLASSES:
Les classes comencen a les 2/4 de 9 del matí i s’acaben a 2/4 de 5 de la tarda, excepte els divendres que acaben a 2/4 de 3 i poden fer tardes de
divendres fins a 2/4 de 5 de la tarda. Els dilluns comença a les 9h.
ESPAI MIGDIA:
A Primària l’espai de migdia comença a les 12 i s’acaba a 2/4 de 3. Abans o després de dinar fan tallers. Hi haurà 3 torns de dinar, un per cicle.
ACOLLIDA:
Aquelles famílies que necessitin deixar els seus fills a l’escola abans de 2/4 de 9 del matí cal que facin ús del servei d’acollida. Per a més informació
accediu a l'apartat de la Vocalia Acollida del web de l'escola.

3.3. MATERIAL
Bates: A Ed. Primària, cal tenir la bata amb veta i nom per als dies en què es duguin a terme activitats de plàstica.
Cada final de trimestre s’enviarà a casa per retornar-la neta.
Cantimplora: Poden portar una cantimplora per tenir-la a la classe si tenen set. Cada divendres se l’enduran per netejar-la.
Equip per a la classe d’Educació Física: Tot l’alumnat a partir de 1r de Primària, haurà de portar una motxilla petita amb:
1)
2)
3)
4)

Motxilla petita (no bossa amb cordills) per posar-hi els estris.
Equipament d’esport amb: samarreta, pantalons d’esport, jaqueta de xandall (quan fa fred) i calçat adequat.
Tovallola petita.
A partir de 3r de Primària cal que portin, també, tovallola i xancletes de bany per dutxar-se després de l’activitat

Equip de natació, caldrà una motxilla amb: vestit de bany, casquet de bany, tovallola, pinta i sabatilles de goma.
ATENCIÓ:
- Preguem que la roba de vestir sigui còmoda per facilitar el canvi de muda.
- Tot el material ha d’estar marcat amb el nom i els cognoms. Cal que els infants, ajudats per l’escola i les famílies, es facin càrrec de mantenir el
material necessari en bon ús al llarg de tot el curs
- Les bates, jerseis, abrics, etc, han de portar una veta per poder-los penjar. Seria convenient que també estigués marcada amb el nom i el
cognom.

CICLE INICIAL (PRIMER de primària)

CICLE INICIAL (SEGON de primària)

1)
Un joc per jugar a la classe, quan plou, com pot ser: dòmino, cartes,
clicks tipus playmobil, parxís, dames o qualsevol altre joc de taula. No cal que
sigui nou, però cal que estigui complet i en bon estat. Us el retornarem quan
acabi el curs.

1)
Un joc per jugar a la classe, quan plou, com pot ser: dòmino, cartes, clicks tipus playmobil,
parxís, dames o qualsevol altre joc de taula. No cal que sigui nou, però cal que estigui complet i en bon
estat. Us el retornarem quan acabi el curs.

2)

Un estoig tipus bossa de roba amb cremallera amb:

a)

3 llapis , 2 gomes i 1 maquineta de ferro tipus Staedler

b)

1 pilot V5 negre

c)

Regle petit de plàstic transparent que càpiga dins l’estoig

d)

Tisores que puguin tallar roba i marcades amb veta

e)

1 retolador tipus Velleda i un drapet de cotó per la pissarra blanca

2)

Un estoig tipus bossa de roba amb cremallera amb:

a)

3 llapis , 2 gomes i 1 maquineta de ferro tipus Staedler

b)

1 pilot V5 negre

c)

Regle petit de plàstic transparent que càpiga dins l’estoig

d)

Tisores que puguin tallar roba i marcades amb veta

e)

1 retolador tipus Velleda i un drapet de cotó per la pissarra blanca
CAL QUE TOT ESTIGUI MARCAT I EN BON ESTAT

CAL QUE TOT ESTIGUI MARCAT I EN BON ESTAT

3)

3)

Material per socialitzar

Cada infant ha de portar:

Cada infant ha de portar:
a)

Barra de cola tipus Instant

b)

24 llapis de colors tipus Faber-Castell.

c)

20 retoladors de colors tipus Faber-Castell

d)

Caixa de mocadors de paper i paquet de mocadors (portar-ne

sempre

un a la motxilla)

4)

Bata marcada amb el nom

5)

2 fotografies mida carnet, recent

6)

A retornar a l’escola: Carpeta gran de plàstica i cançoner d’infantil

7)

L’agenda del Costa es donarà a l’escola en començar el curs.

8)

Material per socialitzar al cicle:
Cada infant de 1r: Aquarel·les tipus Jovi de 24 colors

Material per socialitzar

a)

Barra de cola tipus Instant

b)

24 llapis de colors tipus Faber-Castell

c)

20 retoladors de colors tipus Faber-Castell

d)

Caixa de mocadors de paper i paquet de mocadors (portar-ne sempre un a la motxilla)

4)

Bata marcada amb el nom
5)

2 fotografies mida carnet, recent

6)

A retornar a l’escola: Carpeta gran de plàstica i cançoner d’infantil

7)

L’agenda del Costa es donarà a l’escola en començar el curs.

8)

Material per socialitzar al cicle:

Cada infant de 2n ha de portar:
★
★

Àligues: Set de 12 llapis color pell, tipus Giotto
Òlibes: Un paquet DIN A5 de paper craft (50 o 100 fulls)

CICLE MITJÀ (TERCER de primària)

CICLE MITJÀ (QUART de primària)

1) Un estoig tipus bossa amb una veta per penjar-lo:

1) Un estoig tipus bossa amb una veta per penjar-lo:

a)

2 llapis HB, goma i maquineta

b)

1 punta fina V5 negre

c)

regle de 15 cm de plàstic transparent

d)

tisores amb punxa marcades amb veta de roba

e)

1 retolador tipus Velleda i un drapet de cotó per la pissarra
blanca
2) Portafolis de tapa dura amb pinça (no classificador)
3) Regle llarg de 50 cm
4) Un joc per quan plou (tipus Halli-Gali, Blokus, Mikado, Speed, etc.)
5) Dossier fastener DinA4
6) Un llapis de memòria a partir d’4 Gb marcat amb el nom
7) Capsa de mocadors de paper
8) 2 fotografies mida carnet actuals (amb paper fotogràfic)
Material socialitzat:
Us demanem materials de qualitat que reforcen el talent dels infants i
reverteixen en les seves produccions. Cada infant ha de portar:
a)

Capsa de 24 llapis de colors tipus Faber-Castell

b)

Capsa de 20 retoladors de colors tipus Faber-Castell

c)

Una barra de cola tipus Pritt gran

d)

Segons la lletra del primer cognom, una anilina (aquarel·la líquida) de
la gamma especificada:

:

a) 2 llapis HB, goma i maquineta
b) 1 punta fina V5 negre
c) regle de 15 cm de plàstic transparent
d) tisores amb punxa marcades amb veta de roba
e) 1 retolador tipus Velleda i un drapet de cotó per la pissarra
blanca
2) Portafolis de tapa dura amb pinça (no classificador)
3) Escaire i cartabó d’uns 20 cm
4) Un joc de pluja (tipus Halli-Gali, Blokus, Mikado, Speed, etc.)
5) dossier fastener DinA4
6) Un llapis de memòria a partir d’4 Gb marcat amb el nom
7) capsa de mocadors de paper
8) 2 fotografies mida carnet actuals (amb paper fotogràfic)
Material socialitzat:
Us demanem materials de qualitat que reforcen el talent dels
infants i reverteixen en les seves produccions. Cada infant ha
de portar:
a) Capsa de 24 llapis de colors tipus Faber-Castell
b) Capsa de 20 retoladors de colors tipus Faber-Castell
c)
Una barra de cola tipus Pritt gran
d) Segons la lletra del primer cognom, un retolador POSCA PC5M
(mida de punta 1,8-2,5 mm) gamma especificada:
Posca

Anilines

CARQUINYOLIS: tenint en compte la inicial del primer cognom, de l’A a la
D grocs i taronges/ de la F a la G blaus/ de la H a la N verds, de la P a
la V liles i grisos.
TORRONS: tenint en compte la inicial del primer cognom, de la C a la E
negres i blanc/ de la G a la I vermells, de la M a P verds i taronges/ de la
R a la U marrons i roses.
Material que cal retornar a l’escola:
1) Carpeta de plàstica gran marcada amb el nom.
2) Bata marcada amb el nom de l’alumne
L’agenda del Costa es donarà a l’escola en començar el curs.

APAGALLUMS: tenint en compte la inicial del primer cognom, de l’B a
la J grocs i taronges/ de la L a M vermells i roses / amb la P verds i
grocs i de la R a la S liles i blaus.
ROVELLONS: tenint en compte la inicial del primer cognom, de la B a
la C grisos i blanc/ de la D a la H blaus i colors fosforescents, de la L
a Q verds i taronges/ de la R a la Z marró i vermells.
Material que cal retornar a l’escola:
1) Carpeta de plàstica gran marcada amb el nom.
2) Bata marcada amb el nom de l’alumne
3) Regle llarg de 50 cm
L’agenda del Costa es donarà a l’escola en començar el curs.

Durant el curs caldrà que els alumnes reposin el material que es va gastant

Durant el curs caldrà que els alumnes reposin el material que es va
gastant

CAL QUE TOT ESTIGUI MARCAT I EN BON ESTAT

CAL QUE TOT ESTIGUI MARCAT I EN BON ESTAT

Retoladors i Colors tipus per CI i CM

CICLE SUPERIOR (CINQUÈ de primària)

CICLE SUPERIOR (SISÈ de primària)

1) Estoig amb llapis, goma, maquineta, 12 llapis de colors, 2

1)Estoig amb llapis, goma, maquineta,12 llapis de colors, ploma estilogràfica

retoladors de punta prima (tipus Pilot, 0.5 o 0.7) un de blau i un
de negre, cola de barra, un regle petit que càpiga a l’estoig,
tisores amb punxa (totes de metall) marcades amb una veta de
roba
2) 24 Retoladors de colors de gruix mitjà

càrregues de tinta blava, esborratintes i/o corrector de cinta (no líquid), 2
retoladors de punta prima (tipus Pilot, 0.5 o 0.7) un de blau i un de negre,
cola de barra, un regle petit que càpiga a l’estoig, tisores amb punxa (totes
de metall) marcades amb una veta de roba

3) 1 Escaire d’uns 20 cm aprox o 1 cartabó d’uns 20 cm aprox

2)24 Retoladors de colors de gruix mitjà

4) 1 Transportador d’angles transparent

3)1 Escaire d’uns 20 cm aprox o 1 cartabó d’uns 20 cm aprox

5) Regle de 50 cm

4) Regle de 50 cm

6) 1 Portafolis o carpeta senzilla sense separadors

5) El compàs de 5è

7) Compàs de qualitat mitjana, que no sigui molt senzill, de fàcil

6) 1 Portafolis o carpeta senzilla sense separadors

ús, però resistent o un compàs amb bigotera.

7) 1 Llapis de memòria per a l’ordinador a partir d’4 Gb

8) 1 Fotografia recent, mida carnet

8) 2 Fotografies recents, mida carnet

9) 1 LLapis de memòria de 4G

9) 1 Paquet de mocadors de paper (caldrà portar-ne sempre un a la

10) Un paquet de mocadors de paper de butxaca (portar-ne

motxilla)

sempre un a la motxilla)

10)

Paper blanc DIN A4

11) 1 Joc per jugar a la classe quan plou, com pot ser: dòmino,

11)

Bossa de cotó amb nanses per guardar el material ( regle, bata...)

cartes, parxís, dames... No cal que sigui nou però ha d’estar

12)

Bata de plàstica

complet. Us el tornarem en acabar el curs.

13)

La carpeta de plàstica

12) Bata per fer plàstica o samarreta ampla vella

14)

1 Joc per jugar a la classe quan plou, com pot ser: dòmino,

13) La carpeta de plàstica

cartes, parxís, dames... No cal que sigui nou però ha d’estar complet. Us el

14) 1 Dossier amb enquadernador de passador o similar

tornarem en acabar el curs.

15) Calculadora Casio SL310VC BV o similar

15)

Calculadora Casio SL310VC BV o similar (la de 5è)

16) 1 Retolador tipus Velleda de color blau per cada trimestre

16)

1 Dossier amb enquadernador de passador o similar

17) Un drapet de cotó per la pissarra blanca

17)

1 Retolador tipus Velleda de color blau, un per cada trimestre

18) Carpeta de 30 fundes sense espiral

18)

Un drapet de cotó per la pissarra blanca

19)

Carpeta de 30 fundes sense espiral

CAL QUE TOT ESTIGUI MARCAT I EN BON ESTAT

tisores per a cicle mitjà i superior:

CAL QUE ESTIGUI TOT MARCAT I EN BON ESTAT

4. ESO I BATXILLERAT
4.1. Horari Jornada Continuada Setembre 2022

ESO (educació secundària obligatòria)

BATXILLERAT

Dilluns/dimarts i dijous: de 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.
Dimecres i divendres: de 8 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.
Durant el mes de setembre no hi ha classes a la tarda.

Les classes comencen a les 8 del matí i acaben a 2/4 de 3 de
la tarda, com l’horari habitual d’aquesta etapa.

8:00

DILLUNS

DIMARTS

horari
lectiu

horari
lectiu

dinar opcional

dinar opcional

9:00

14:30
15:30

DIMECRES

horari
lectiu

dinar opcional

DIJOUS

horari
lectiu
dinar opcional

DIVENDRES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

horari
lectiu

horari
lectiu

horari
lectiu

horari
lectiu

horari
lectiu

horari
lectiu

dinar opcional

dinar opcional

dinar opcional

dinar opcional

dinar opcional

dinar opcional

4.2. Horari habitual del curs.
ESO (educació secundària obligatòria)

BATXILLERAT

Dilluns/dimarts i dijous: de 9 del matí a 2/4 de 5 de la tarda.
Dimecres i divendres: de 8 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.

Les classes comencen a les 8 del matí i acaben a 2/4 de 3 de
la tarda.

8:00

DILLUNS

DIMARTS

horari
lectiu

horari
lectiu

espai migdia

espai migdia

horari lectiu

horari lectiu

9:00

14:30
15:30
16:30

DIMECRES

horari
lectiu

espai migdia

DIJOUS

horari
lectiu
espai migdia

DIVENDRES

DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

horari
lectiu

horari
lectiu

horari
lectiu

horari
lectiu

horari
lectiu

horari
lectiu

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

espai migdia

horari lectiu

Espai migdia:
L’espai del migdia per aquests alumnes és de 2/4 de 3 a 2/4 de 4. Els dies que no hi ha classe a la tarda també poden dinar a l’escola (aquests àpats es
passaran pel rebut a dos mesos vista).

4.3. MATERIAL

General:
- Agenda de setmana vista
- Material d'escriptura habitual
Cada matèria concretarà, els primers dies de curs, altres aspectes del material que pugui ser necessari al llarg del curs (llibretes, fulls, dossiers, etc.)

5. QUADERNS,
LLIBRES DE TEXT I DE LECTURA
A continuació es detallen els quaderns de treball, llibres de text i de lectura necessaris per a cada curs.
Us recordem, sense que això representi cap compromís de tipus comercial, que d'acord amb el Projecte de socialització acordat amb l’AFA, els llibres de primària, ESO i
batxillerat estan disponibles a través d'Iddink:

•

Les comandes es poden realitzar mitjançant la web (www.iddink.cat) i per telèfon (902 565 411). La primera vegada que entreu a la web us haureu de registrar.

•

El codi del Costa i Llobera per fer les comandes és el 472RA3.

•
A la web d’Iddink apareixen els llibres que l'escola ha sol·licitat, filtrats per curs, i que no es troben socialitzats a les aules. És a dir, que els llibres que no cal
comprar, atès que ja es troben a l'escola disponibles per compartir, no apareixen a la web d'Iddink, tot i que s’indiquen en el present document a títol informatiu.
•

Els llibres de text adquirits amb la modalitat reutilitzable (ecoBooks) aquest curs tenen un descompte del 60% sobre el PVP.

•

A l’apartat web de la Vocalia de Socialització trobareu informació detallada dels ecoBooks (anar al web)

•
Els codis ISBN indicats al llistat són orientatius. Cal tenir en compte que en funció de l’edició del llibre aquests codis es modifiquen, per tant, és probable que
un llibre ecoBook no tingui el darrer codi ISBN. Aquest fet no suposa cap problema per l’escola.

Caldrà que els llibres es folrin amb plàstic transparent (no adhesiu) i es marqui el nom en una etiqueta damunt del folre, al llom del llibre.

5.1 PRIMÀRIA
Cicle inicial
CURS

Matèria

NOM

ISBN

EDITORIAL

OBSERVACIONS

1r

Matemàtiques

Material d’Innovamat

-

-

L'escola el facilitarà als infants i es cobrarà mitjançant rebut de l'AFA

Llengua
catalana

Llengua 1, llibre de lectura*

9788468220789

Vicens Vives

No cal comprar, ja està socialitzat a l'escola

Llengua
anglesa

Guess What
Updated Workbook 2 with digital pack and
home booklet

978-8-413-22086-4

Cambridge

Cal comprar. Ús individual

Matemàtiques

Material d’Innovamat

-

-

L'escola el facilitarà als infants i es cobrarà mitjançant rebut de l'AFA

Llengua
catalana

Llengua 2, llibre de lectura*

9788468229492

Vicens Vives

No cal comprar, ja està socialitzat a l'escola

2n

5.1 PRIMÀRIA
Cicle mitjà
CURS

Matèria

ISBN

EDITORIAL

OBSERVACIONS

Quaderns de càlcul. Vuit i mig. 2. Cicle
Mitjà de Pimària

9788430779635 (Quadern 2) Teide

Matemàtiques

Material d’Innovamat

-

-

L'escola el facilitarà als infants i es cobrarà mitjançant rebut de l'AFA

Llengua
castellana

Pepi Gal. Andanzas de una niña curiosa
Autora: Victòria Tubau

9788483435748

Bambú

Cal comprar. Ús individual.

Llengua
catalana

Una troballa sorprenent. Cela, Jaume.
Col.lecció Grumets 34. Sèrie vermella.

9788424681340

La Galera

Cal comprar. Ús individual.

Llengua
anglesa

Guess What
Updated Workbook 3 with digital pack and
home booklet

978-8-413-22121-2

Cambridge

Cal comprar. Ús individual

Llengua
catalana

Viatge al país dels Lacets. Sorribas,
Sebastià.

9788424681074

La Galera

ecoBooks

Quaderns de càlcul. Vuit i mig. 7. Cicle
Mitjà de primària

9788430779680 (Quadern 7) Teide

Cal comprar. Ús individual.

Matemàtiques

Material d’Innovamat

-

-

L'escola el facilitarà als infants i es cobrarà mitjançant rebut de l'AFA

Llengua
castellana

El palacio de los tres ojos. Joan Manel
Gispert

9788426346148

Edelvives

Cal comprar. Ús individual.

Llengua
anglesa

Kids Can 4!
Activity book & ExtraFun ePk(inclou
llicència digital

978-1-380-05314-5

Macmillan

Cal comprar. Ús individual.

3r

4t

NOM

Cal comprar. Ús individual.

5.1 PRIMÀRIA
Cicle superior
CURS

Matèria

NOM

ISBN

EDITORIAL

OBSERVACIONS

5è

Llengua
castellana

Las Brujas. Dahl, R.

9788491221005

Loqueleo
(Santillana)

ecoBooks

Llengua
catalana

L'extraordinari enginy parlant del professor
Palermo. Sierra i Fabra, J.

9788424651930

La Galera

Cal comprar. Ús individual.

Matemàtiques

Material d’Innovamat

-

-

L'escola el facilitarà als infants i es cobrarà mitjançant rebut de l'AFA

Llengua
anglesa

Kids Can 5!
Activity book & ExtraFun ePk (inclou
llicència digital)

978-1-380-05341-1

Macmillan

Cal comprar. Ús individual.

Llengua
catalana

Matilda.Dahl, R Col·lecció Odissea

9788490572955

Estrella Polar

ecoBooks

Llengua
castellana

El sorprendente catálogo de Walker &
Dawn. Morosinotto, Davide

9788408185314

Editorial
Destino

Cal comprar. Ús individual.

Matemàtiques

Material d’Innovamat

-

-

L'escola el facilitarà als infants i es cobrarà mitjançant rebut de l'AFA

Llengua
anglesa

Kids Can 6!
Activity book & ExtraFun ePk (inclou
llicència digital)

978-1-380-05369-5

Macmillan

Cal comprar. Ús individual.

6è

5.2 ESO (educació secundària obligatòria)
TIPUS
1r ESO MATÈRIES

soc
sen pap digi ialit
se er
tal zat TÍTOL

EDITORIAL

ISBN

ALTRE TIPUS DE MATERIAL

Llengua
catalana i
literatura

X

Les mil i una nits, anònim, col·lecció Clàssics a mida, editorial Barcanova. ISBN:
978-84-489-4268-7

Llengua
castellana i
literatura

X

Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, editorial Tusquets. ISBN:
978-84-7223-796-4

Llengua
estrangera
(anglès)

Ciències
socials:
geografia i
història

GREAT THINKERS Macmillan
A2 Student's Book

978-1-380-04407-5

X

GREAT THINKERS Macmillan
A2 Workbook

978-1-380-06310-6

X

Matemàtiques

x

Educació física

X

Música

X

X

GEOGRAFIA i
HISTÒRIA. Sèrie
Descobreix
Innovamat

Llibre socialitzat al centre
Santillana

9788490475324

Calculadora CASIO 991SPX

Flauta Hohner soprano d'una peça de plàstic (si ja en tenen i està en bon estat que la
portin els primers dies i segurament pot servir)

Educació visual
i plàstica

Material de dibuix:
Carpeta de dibuix (35x 50 cm) senzilla
Joc d'escaire i cartabó (20/25 cm)
Compàs
Llapis (3B,HB,3H)
Goma d'esborrar blanca i maquineta
Retolador de punta fina negre (0'4 aprox.)
Material de pintura:
Pintura al guaix (tempera) de pot o tub. Colors:groc, magenta, cian, blanc i negre.
Pinzells: del núm. 4 i 10 de pèl tou
Llapis de colors (de 10 a 12 colors)
Retoladors de colors (de 10 a 12 colors).
Cola de barra. Tisores.
Caixa de ceres manley
Material complementari:
Got per l'aigua. Draps. Paleta o plat per barrejar colors
Espàtula o pal de fusta per manipular la pintura. Gúbies per linòleum.
Tots aquests materials poden ser reciclats, no cal comprar-los si ja es tenen.

X

Tecnociencia

Tecnociencia

x

Tecno 12-18(8
capítols)

https://www.tecno1218.com/

x

Gestinonant
llicència digital
Science Bits

http://www.science-b
its.com/site/index.ph
p?lang=es&

Llapis 3H i HB, regle 30 cm, escaire i cartabó sense numerar ni bisells grans, però que
càpiga a la carpeta.

TIPUS
2n ESO MATÈRIES

soc
sen pap digi ialit
se er
tal zat TÍTOL

Llengua
catalana i
literatura

X

Llengua
castellana i
literatura

X

EDITORIAL ISBN

ALTRE TIPUS DE MATERIAL

Mecanoscrit del segon origen, M.de Pedrolo. Ed.62 ISBN: 9788415192879
Camps de maduixes,Jordi Sierra i Fabra. ISBN: 9788466141116

Llengua
estrangera
(anglès)

Ciències
socials:
geografia i
història
Matemàtiques

X

Educació física

X

X

GREAT
Macmillan
THINKERS
A2 Student's
Book

X

GREAT
THINKERS
A2
Workbook

X

Geografia i
Història.
Projecte
Saber Fer.
Sèrie
Descobreix

Macmillan

Santillana

978-1-380-0
4407-5
978-1-380-0
6310-6

9788490475
300

Calculadora CASIO 991SPX

Educació visual
i plàstica

Material de dibuix:
Carpeta de dibuix (35x 50 cm) senzilla
Joc d'escaire i cartabó (20/25 cm)
Compàs
Llapis (3B,HB,3H)
Goma d'esborrar blanca i maquineta
Retolador de punta fina negre (0'4 aprox.)
Material de pintura:
Pintura al guaix (tempera) de pot o tub. Colors: groc, magenta, cian, blanc i negre.
Pinzells: del núm. 4 i 10 de pèl tou
Llapis de colors (de 10 a 12 colors)
Retoladors de colors (de 10 a 12 colors).
Cola de barra. Tisores.
Caixa de ceres manley
Material complementari:
Got per l'aigua. Draps. Paleta o plat per barrejar colors
Espàtula o pal de fusta per manipular la pintura. Gúbies per linòleum.
Tots aquests materials poden ser reciclats, no cal comprar-los si ja es tenen.

X

x
Tecnociència

https://www.te
Tecno 12-18 cno12-18.co
(8 capítols) m/

Llapis 3H i HB, regle 30 cm, escaire i cartabó sense numerar ni bisells grans, però que càpiga a la
carpeta.

TIPUS
3r ESO - MATÈRIES

soc
sen pap digi ialit
se er
tal zat TÍTOL

Llengua catalana i
literatura

Llengua castellana i
literatura

X

X

ISBN

ALTRE TIPUS DE MATERIAL

DIDACTA. Projecte Punt
volat.

978-84-18695-63-6

Aloma, Mercè Rodoreda, Grup 52. ISBN: 9788492672271

9788418695650
.

Cuentos, de Óscar Wilde. Editorial Austral (Planeta). ISBN:
9788408239420
Un viejo que leía novelas de amor, de Luis Sepúlveda. Editorial
Tusquets. ISBN: 9788483835302
Lazarillo de Tormes, Editorial Vicens-Vives (Clásicos adaptados).
ISBN: 9788431680251

X

Llengua estrangera
(anglès)

Ciències socials: geografia
i història

X

GREAT THINKERS
Student's Book

Macmillan

978-1-380-04445-7

X

GREAT THINKERS
Workbook

Macmillan

978-1-380-06317-5

X

GEOGRAFIA. Projecte
Construint Mons

Santilana

Gestinonant llicència
digital Science Bits

http://www.science-bits.com
/site/index.php?lang=es&

Ciències de la naturalesa:
biologia i geologia

x

Ciències de la naturalesa:
física i química

9788413152561

la mateix que bio i geo (és
un paquet)

Matemàtiques

X

Educació física

X

Calculadora CASIO 991SPX

Música

S'ha negociat una llicència escolar del curs online Musihacks, de Jaime
Altozano. Costarà uns 14,90€ per alumne. Al setembre us informarem i us
passarem un enllaç personalitzat per a cada alumne per poder adquirir el
curs i tenir-ne accés.

x

Tecnologia

LLENGUA CATALANA I
LITERATURA. Quadern
d'activitats. 3r ESO
LLENGUA CATALANA I
LITERATURA. Caixa
d'eines. 3r ESO

EDITORIAL

x

Tecno 12-18 (8 capítols)

https://www.tecno12-18.co
m/

Flauta Hohner soprano d'una peça de plàstic (si ja en tenen i està e
bon estat que la portin els primers dies i segurament pot servir)

Cultura i valors ètics

X

TIPUS
4t ESO - MATÈRIES

soc
sen pap digi ialit
se er
tal zat TÍTOL

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

EDITORIAL

X

LLENGUA
CATALANA I
LITERATURA.
Quadern
d'activitats. 4t ESO
LLENGUA
CATALANA I
LITERATURA.
Caixa d'eines. 4t
ESO

X

GREAT THINKERS Macmillan
Student's Book

X

GREAT THINKERS Macmillan
Workbook

X

HISTÒRIA.
Projecte Saber Fer. Santillana
Sèrie Descobreix

Ciències socials: geografia i
història

DIDACTA. Projecte 978-84-17803-36-0
Punt volat.
978-84-17803-37-7 La pell freda, Sànchez Piñol. Ed.La campana ISBN: 9788496735071
ó 9788495616258

Educació física

X

AAE

X

Cultura i valors ètics

X

OPTATIVES
X
x

978-1-380-04445-7
978-1-380-06317-5

9788491302780
Calculadora CASIO 991SPX

X

Matemàtiques

Geologia i biologia

ALTRE TIPUS DE MATERIAL

X

Llengua estrangera (anglès)

Tecnologia

ISBN

Tecno 12-18 (6
capítols)

https://www.tecno1218.com/

Gestinonant
llicència digital

http://www.science-b
its.com/site/index.ph

Science Bits
x

Physics and chemistry
Ofimàtica

p?lang=es&

la mateix que bio i
geo (és un paquet)

X

Educació visual i plàstica

"Material de dibuix:
Carpeta de dibuix (35x 50 cm) senzilla
Joc d'escaire i cartabó (20/25 cm).Compàs
Llapis (3B,HB)oma d'esborrar blanca i maquineta
Retolador de punta fina negre (0'4 aprox.)
Material de pintura:
Pintura al guaix (témpera) de pot o tub. Colors:groc, magenta, cian,
blanc i negre.
Pinzells: del núm. 4 i 10 de pèl tou
Llapis de colors (de 10 a 12 colors)
Retoladors de colors (de 10 a 12 colrs).
Cola de barra.Tisores.
Caixa de ceres manley
Material complementari:
Got per l'aigua. Draps.Paleta o plat per barrejar colors
Espàtula o pal de fusta per manipular la pintura. Gùbies per linòleum.
Tots aquest materials poden ser reciclats, no cal comprar-los si
ja es tenen

X

Música
X

Francès

X

Informàtica

X

Filosofia

X

S'ha negociat una llicència escolar del curs online
Musichacks, de Jaime Altozano. Costarà uns 14,90€
per alumne. Al setembre us informarem i us passarem
un enllaç personalitzat per a cada alumne per poder
adquirir el curs i tenir-ne accés.

5.3 BATXILLERAT
TIPUS
1r BATX - MATÈRIES

sen pap digi
se er
tal

Llengua catalana i
literatura

X

EDITORIAL

Llengua catalana i literatura 1
Batxillerat

Cruïlla SM

ISBN

ALTRE TIPUS DE MATERIAL

978-84-6614-622-7

Tirant lo Blanc, episodis amorosos ed. Educaula ISBN:
978-84-15192-36-7
El llibre de text inclou la nova antologia de la poesia catalana

Llengua castellana i
literatura

Llengua estrangera
(anglès)

Filosofia

X

Educació física

X

X

DUAL. Lengua y Literatura
Castellana Catalunya 2 Bach.
(Libro impreso con licencia
digital+Cuaderno actividades
impreso)

X

No se puede concretar aún: el Departament d'Ensenyament no ha
presentado las lecturas prescriptivas
Vicens Vives

9788468283791

Gateway B2 Student's Book

Macmillan

978-0-230-47318-8

X

Gateway B2 Workbook

Macmillan

978-0-230-47097-2

X

The Importance of Being Earnest
- O.Wilde

Burlington Books

9789963516025
Moodle / Web FiloCosta

Matemàtiques

x

Matemàtiques 1r Batxillerat.
Edebé On Ed.2015

Edebé

978-84-683-2084-7

Biologia

X

Biologia, Construint mons (1r
Batxillerat)

Santillana

9788413158273

X

Física I r batxillerat

McGraw-Hill

2.ª Edición
8448631374 ·
9788448631376

X

Química 1 BA LOMLOE

Casals

9788421874516

Ciències de la terra

Química

Llibre recomanat

X

Física
Ciències per al Món
contemporani

Calculadora CASIO 991SPX

X
Es recomana tenir una bata de laboratori de cotó.

Dibuix tècnic

X

Tecnologia i enginyeria
Psicologia i Sociologia

DIBUIX TÈCNIC 1 BATXILLERAT.
X

Tecnologia i enginyeria

Casals
McGraw-Hill

Portamines de 0,5 o 0,7mm, Goma i maquineta, Compàs (de bona
978-84-218-4790-9 qualitat), Regle (sense bisell), Escaire i cartabó (sense bisell, sense
numerar i màxim 20cm)
978-84-486-1134-7

X

Llatí
Matemàtiques aplicades

X

Economia

X

Economia d'empresa

X

Història del món
contemporani
Literatura universal

X

Introcucció a l'Art

X

Moodle / Web FiloCosta
X

Llatí. 1r.batxillerat

X

Diccionari Il·lustrat
llatí-català/català-llatí

X

HISTÒRIA del MÓN
CONTEMPORANI. Projecte
Construint Mons

Barcanova

978-84-489-4031-7

VOX

9788499742342

Santillana

9788413158303

TIPUS
2n BATX - MATÈRIES

sen pap digi
se er
tal TÍTOL

Llengua catalana i
literatura

Llengua castellana i
literatura

Llengua estrangera
(anglès)

Història de la filosofia

X

X

Llengua Catalana i Literatura 2
Batxillerat

X

DUAL. Lengua y Literatura
Castellana Catalunya 2 Bach.
(Libro impreso con licencia
digital+Cuaderno actividades
impreso)

EDITORIAL
Castellnou

ISBN
978-84-17406-15-8

ALTRE TIPUS DE MATERIAL
La Plaça del Diamant, Mercè Rodoreda
Aigües encantades, Puig i Ferrater
Nada: Destino. ISBN:978-8423339815

Vicens Vives

9788468283791
La fundación: Austral Educación. ISBN: 9788467060003

X

Gateway B2 Student's Book

Macmillan

978-0-230-47318-8

X

Gateway B2 Workbook

Macmillan

978-0-230-47097-2

X

The Curious Incident of the Dog in
the Night-Time - Mark Haddon

Burlington Books

9789963516025
Moodle / Web FiloCosta

Història

X

RODA. Història

Teide

9788430753598

Matemàtiques

X

Matemàtiques II

Edebé

9788468318356

Calculadora CASIO 991SPX

Biologia

X

Biologia, Sèrie observa SABER
FER (2n Batxillerat)

Santillana

9788491302766

Si es vol es pot comprar el llibre, però no és imprescindible. S'utilitza
només com a llibre de consulta.

Ciències de la terra i del
medi ambient

X

Ciències de la Terra i del medi
ambient 2

Castellnou

9788417406196

Si es vol es pot comprar el llibre, però no és imprescindible. S'utilitza
només com a llibre de consulta.

Física

X

Física 2n, Batxillerat

McGraw-Hill

9788448614072

Química

X

Química 2 BA CAT 2020

Casals

9788421866931

Dibuix tècnic

X

DIBUIX TÈCNIC 2, BATXILLERAT

Casals

Tecnologia industrial

X

Tecnologia Industrial 2 Batxillerat

X

Diccionari Il·lustrat
llatí-català/català-llatí

X

Les Metamorfosis - Ovidi.

La Magrana

9788482645636

X

Amfitrió. La comèdia de l'olla Plaute

Bernat Metge
Essencial

978-8498593549

x

Matemàtiques 2 Aplicades a les
CCSS

Llatí

Matemàtiques aplicades
Economia d'empresa

X

978-84-486-1136-1

VOX

9788499742342

Economia de l'empresa 2

McGraw-Hill

9788448614515

Vicens Vives

9788468236063

Barcanova

978-84-489-5150-4

ARTS. Història de l'art. 2n
Batxillerat

Geografia

X

GEOGRAFIA. Batxillerat

X

McGraw-Hill

9788468316598

X

Literatura castellana

Portamines de 0,5 o 0,7mm, Goma i maquineta, Compàs (de bona
978-84-218-6147-9 qualitat), Regle (sense bisell), Escaire i cartabó (sense bisell, sense
numerar i màxim 20cm)

Edebé

Història de l'Art

Es recomana tenir una bata de laboratori de cotó.

Calculadora CASIO 991SPX

ie costa i llobera

informació general del curs 2022-2023

