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RELACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL 

Curs: 2019/20 

Nivell: Pàrvuls 3 anys 

 
 
* LLIBRES DE TEXT: 
 
Nou axioma P3. Matemàtiques. Carpeta de l’alumne. ISBN: 978-84-489-4868-9 Ed. Barcanova 

      

 
L’Ajuntament subvenciona el 50 % o el 75% dels llibres de text als alumnes (segons 

data d’empadronament). 
 

 
* MATERIAL:  
- 1 capsa de 6 ceres toves MANLEY 

- 1 capsa de 12 ceres dures JOVI 

- 1 llapis gruixut triplus d'Staedtler. 

- 1 capsa de 12 retoladors gruixuts Crayola (no minikids). 

- 6 cartolines de diferents colors (groc, blau, verd, roig, lila, taronja) tallades a quarts. 

- 6 fàsteners. 

- 2 barres de plastilina gran. 

- 1 pot de vernís 

- 1 barra de pegament gran 

- 1 full de paper seda 

- 1 full de paper xarol 

- 1 paquet de fang (blanc) 

- 1 portafolis de 30 unitats (l’AMPA el regala als socis). 

- 1 paquet 500 folis Din A-4 de 80 gr. (l’AMPA el regala als socis). 

- 1 muda completa (marcada i en una bossa). 

- 1 pala i 1 galleda de plàstic resistent o un joc pel pati. 

- 1 pot de tovalloles humides. 

- 1 pot de sabó de mans. 

- 1 got de plàstic amb nansa i marcat. 

- 1 tovallola petita (amb beta i nom). 

- 1 tovalló (amb nom). 

- 1 capsa de mocadors. 

- bata i xandall (model de l'escola) amb beta i  nom. 

- bata per a pintura. 

 

 

 

 

 

NOTA:  Els llibres i material s'han de portar a l’Escola amb el nom i cognoms del nen/a a la bossa  

el dia 4 de setembre a la reunió d’inici de curs a 2/4 de 10 del matí. 
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RELACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL 

Curs: 2019/20 

Nivell: Pàrvuls 4 anys 

 
 
* LLIBRES DE TEXT: 
 

- Nou Axioma P4. Matemàtiques. Carpeta de l’alumne ISBN 978-84-489-4872-6 Ed. Barcanova 

- Descoberta de l’Entorn. Qui condueix l’autobus? ISBN 978-84-479-1866-9  Ed. Baula 

 

 
L’Ajuntament subvenciona el 50 % o el 75% dels llibres de text a l’alumnat  

(segons data d’empadronament). 
 

    
 
* MATERIAL: 
- 1 capsa de retoladors. Crayola supertips 

- 1 capsa de plastidecors (de 12) 

- 3 fasteners 

- 2 llapis nº 2 Staedler. 

- 2 pegament de barra mida gran Pritt. 

- 1 portafolis de fundes transparents (l’AMPA el regala als socis). 

- 1 paquet de 500 folis Din A-4, 80 gr. L’AMPA el regala als socis. 

- 1 pot de tovalloles humides. 

- Plastelina Jovi 

- 1 capsa de mocadors de paper. 

- 1 tovalló marcat. 

- 1 got marcat. 

- 1 tovallola petita amb beta i marcada. 

- 1 sabó de mans líquid. 

- 1 joguina per al pati (pala, galleda, cotxes...) 

- 1 bata i xandall (model de l'escola) amb beta i marcats. 

 

 
*Tot aquell material que es pugui reutilitzar d’un curs a l’altre, no és necessari tornar a comprar-lo. 

 

NOTA:  Els llibres i material s'han de portar a l’Escola amb el nom i cognoms del nen/a a la bossa 

 el dia 4 de setembre a la reunió d’inici de curs a 2/4 de 12 del migdia. 
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RELACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL 

Curs: 2019/20 

Nivell: Pàrvuls 5 anys 

 
* LLIBRES DE TEXT:        EDITORIAL 

Lectoescriptura: 

La terra de les lletres 2   ISBN: 978-84-479-2550-6    Ed. Baula  

La terra de les lletres 3   ISBN: 978-84-479-2551-3   Ed. Baula 

Matemàtiques:  

Nou Axioma P5. Matemàtiques. Carpeta de l’alumne. ISBN: 978-84-489-4876-4  Ed. Barcanova 

Projecte Medi:  

Constel·lacions 5 anys    ISBN: 978-84-479-3389-1   Ed. Baula 

      

 
L’Ajuntament subvenciona el 50 % o el 75% dels llibres de text a l’ alumnat 

(segons data d’empadronament). 
 

 
* MATERIAL: 

- 1 llapis del nº 2 Staedler. 

- 1 capsa de retoladors CRAYOLA SUPERTIPS. 

- 4 fàsteners. 

- 2 fulls paper seda colors variats 

- 1 pot vernís 

- 1 paquet de 500 folis Din A-4, 80 gr. L’AMPA el regala als socis. 

- 1 portafolis de 30 unitats (serveix el del curs passat). L’AMPA el regala als socis. 

- 1 paquet tovalloles humides. 

- 1 paquet de mocadors. 

- 1 pot de sabó. 

- 1 got amb nansa marcat. 

- 1 tovalló marcat. 

- 1 tovallola petita amb beta i marcada. 

- 1 bata i xandall (model de l'escola) amb beta i marcats. 

- 6 cartulines mida DIN-A4 (2 roja, 2 blau cel i 2 blau marí) 

 

 
*Tot aquell material que es pugui reutilitzar d’un curs a l’altre, no és necessari tornar a comprar-lo. 

 

 

 

NOTA:  Els llibres i material s'han de portar a l’Escola amb el nom i cognoms del nen/a a la bossa el dia 5 de 

setembre a la reunió d’inici de curs a 2/4 de 10 del matí. 
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RELACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL 
     Curs:  2019/20 
Nivell:  1r. d' Ed. Primària 

 

* LLIBRES DE TEXT: 
 

MATÈRIA   TÍTOL          EDITORIAL 

Llengua Catalana  Ortogrup Taronja  ISBN: 978-84-412-2242-7   Ed. Text-Galera 

   Textgrup Taronja ISBN: 978-84-412-3142-9   Ed. Text-Galera 

Lectogrup Taronja  ISBN: 978-84-412-2133-8   Ed. Text-Galera 

Bloc1 llengua   ISBN: 978-84-412-1359-3   Ed. Text-Galera 

Bloc 2 llengua   ISBN: 978-84-412-1360-9   Ed. Text-Galera 

Bloc 3 llengua   ISBN: 978-84-412- 1361-6   Ed. Text-Galera 

Llengua Castellana  Tot Tallers 1   ISBN: 978-84-412-3195-5        Ed. Text-Galera 

   Ortogrup Naranja  ISBN: 978-84-412-3007-1   Ed. Text-Galera 

Anglès   Heroes 1 Pupil’s book  ISBN: 978-0-230-49298-1   Ed. Macmillan 

Matemàtiques  Matemàtiques 1. Llibre de l’alumne. Programa Connexions. ISBN: 978-84-489-4438-4 Ed.Barcanova 

   Quadern 1. Programa Connexions. ISBN: 978-84-489-4439-1   Ed.Barcanova 
Quadern 2. Programa Connexions. ISBN: 978-84-489-4440-7   Ed.Barcanova 
Quadern 3. Programa Connexions. ISBN: 978-84-489-4441-4   Ed.Barcanova 

Coneix. del Medi Descoberta 1  ISBN: 978-84-489-4786-6    Ed. Barcanova Innova 

Ed. Valors  Ed. Valors socials 1  ISBN: 978-84-41223776                      Ed. Text-Galera 

Ed. Artística              Plàstica 1     ISBN: 978-84-93902612     Ed. Sandoval 

Llibre de lectura:  “Un cop de vent”  ISBN: 978-84-489-2683-0    Ed. Barcanova 
 

 

L’Ajuntament subvenciona el 50 % o el 75% dels llibres de text a l’ alumnat  
(segons data d’empadronament). 

 

 

* MATERIAL: 

- 6 llapis Staedtler nº 2 (amb el nom posat) 

- 6 gomes Staedtler. 

- 3 fàsteners 

- 1 capsa de 24  plastidecor. 

- 1 capsa de 24 retoladors. 

- 1 capsa de cartró (tipus sabates mitjana). 

- 1 capsa de 24 colors de fusta. 

- 2 estoig gran amb cremallera, tipus bossa. 

- 4 cartolines de colors clars (tallades a quarts). 

- 4 cartolines de colors vius  (tallades a quarts). 

- 1 maquineta amb “contenidor”.  

- 1 tisores, marcades amb el nom. 

- 3 Barres de pegament Gran Pritt. 

- 1 arxivador de 2 anelles grans vertical. 

- 1 sobres DINA-4 de plàstic amb crec. 

- 1 carpeta blava amb gomes de cartró. 

- 1 carpeta amb gomes de plàstic. 

- 1 regle de 20 cm. 

- 1 portafolis de 30 unitats. L’AMPA el regala als socis. 

- 1 paquet 500 folis Din A-4, 80 gr. L’AMPA el regala als socis. 

- 2 capses de mocadors de paper. 

- 2 paquets de tovalloles humides 

- 1 bata (model de l'escola) amb beta i nom. 

- 1 bata per pintura (plàstica) amb beta i nom. 

- paper de seda (2 fulls colors variats) 

- paper de xarol (2 fulls de colors variats) 

- 1 xandall de l'escola (amb el nom). 

- 1 paquet de pasta per modelar white 500g (JOVI AIR DRY) 

- 1pinzell prim del número 4 i un gruixut del número 10. 

*Tot aquell material que es pugui reutilitzar d’un curs a l’altre, no és necessari tornar a comprar-lo. 

NOTA:  Els llibres folrats i el material s'han de portar a l’escola amb el nom i cognoms del nen/a el dia 5 de setembre a la 
reunió d’inici de curs a 2/4 de 12 del migdia. 
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RELACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL 

Curs: 2019/20 

Nivell: 2n. d' Ed. Primària 

* LLIBRES DE TEXT: 
 

MATÈRIA                              TÍTOL                                           EDITORIAL 

Llengua Catalana  Ortogrup Blau    ISBN: 978-84-412-2243-4         Ed. Text-Galera 

   Textgrup Blau   ISBN: 978-84-412-3143-6  Ed. Text-Galera 

   Lectogrup Blau   ISBN: 978-84-412-2134-5  Ed. Text-Galera 

   Bloc 4 llengua    ISBN: 978-84-412-1362-3  Ed. Text-Galera 

Bloc 5 llengua    ISBN: 978-84-412-1363-0  Ed. Text-Galera 

Bloc 6 llengua    ISBN: 978-84-412-1364-7  Ed. Text-Galera 

Llengua Castellana  Tot Tallers 2    ISBN: 978-84-412-3196-2         Ed. Text-Galera 

   Ortogrup Azul    ISBN: 978-84-412-3008-8            Ed. Text-Galera 

Anglès   Heroes 2 Pupil’s book    ISBN: 978-0-230-49313-1  Ed. Macmillan 

Matemàtiques   Matemàtiques 2. Llibre de l’alumne. Programa Connexions. ISBN: 978-84-489-4445-2 Ed.Barcanova 

   Quadern 4. Programa Connexions ISBN: 978-84-489-4446-9   Ed.Barcanova 
Quadern 5. Programa Connexions ISBN: 978-84-489-4447-6   Ed.Barcanova 
Quadern 6. Programa Connexions ISBN: 978-84-489-4448-3   Ed.Barcanova 

Coneix. del Medi Descoberta 2   ISBN: 978-84-489-4791-0   Ed. Barcanova Innova 

Religió    Religió Catòlica 2    ISBN:978-84-683-1714-4  Ed. Edebé 

Llibre de lectura “La tortuga d’en Hans”  ISBN: 978-84-489-4584-8  Ed. Barcanova 
   

 

L’Ajuntament subvenciona el 50 % o el 75% dels llibres de text als alumnes (segons 

data d’empadronament). 
 

 

 MATERIAL: 

- 6 llapis Staedtler nº 2. 

- 6 gomes Staedtler. 

- 1 fluorescent groc 

- 1 maquineta amb “contenidor” 

- 4 cartolines color clar (tallades a quarts) 

- 4 cartolines de colors vius (tallades a quarts) 

- 1 carpeta amb gomes de plàstic 

- Aquarel·les JOVI 12 colors 

- 4 fulls paper cel·lofana colors variats 

- 1 pinzell prim del número 4 i un gruixut del número 10 

- 1 capsa de 24 retoladors. 

- 1 capsa de 24 colors de fusta 

- 1 capsa de 24 plastidecors 

- 2 estoig grans amb cremallera, tipus bossa 

- 1 sobre Din A-4 de plàstic amb crec 

- 1 tisores (marcades amb el nom) 

- 3 barres de pegament gran Pritt 

- 1 regle de 20 cm 

- 1 paquet 500 folis Din A-4 , 80 gr. L’AMPA el regala als socis 

- 2 capses de mocadors de paper 

- 2 paquet de tovalloletes humides 

- 1 bata ( model de l'escola ) amb el nom (també s’utilitzarà per a plàstica) 

- 1 xandall de l'escola (amb el nom), pantaló curt i samarreta 

- 1 capsa de cartró (tipus sabates mitjanes) 

 

*Tot aquell material que es pugui reutilitzar d’un curs a l’altre, no és necessari tornar a comprar-lo. 

NOTA:  Els llibres folrats i material s'han de portar a l’Escola marcats amb el nom i cognoms del nen/a el 

dia 6 de setembre  a la reunió d’inici de curs a les 9 del matí.  
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RELACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL 

Curs: 2019/20 

Nivell: 3r. d'Ed. Primària 

* LLIBRES DE TEXT: 
 

MATÈRIA           TÍTOL       EDITORIAL 
 

Llengua Catalana  LL. Catalana 3  Tram 2.0  ISBN:978-84-41221086           Ed. Text-Galera 

   Tot Tallers 3 (Àmbit lingüístic) ISBN: 978-84-41231672     Ed. Text-Galera             

Llengua Castellana  LL. Castellana 3  Tram 2.0  ISBN: 978-84-41221123            Ed. Text-Galera 

Matemàtiques   Matemàtiques 3 Aula activa  ISBN: 978-84-682-2082-6  Ed. Vicens Vives 

Tot Tallers 3 (Àmbit matemàtic) ISBN: 9788441238726  Ed. Text-Galera 

Coneix. del Medi Coneixement del Medi 3 ISBN: 9788448939649  Ed. Barcanova    

Anglès   HEROES 3 Pupil’s book ISBN: 978-1-380-00854-1             Ed. Macmillan 

   HEROES 3  Workbook     ISBN: 978-0-230-49329-2  Ed.Macmillan 

Francès  JOJO livre de l’élève 1  ISBN:9788853611406   Ed. Vicens Vives 

   JOJO cahier d’activités 1  ISBN:9788853611420   Ed. Vicens Vives 

Ed. Artística                Plàstica 3      ISBN: 9788493902650  Ed. Sandoval 

Tutoria  Happy 8-12 Quadern de l’alumne     Univ. Lleida 
 

Les famílies empadronades al municipi només compraran els llibres senyalats en negreta, dels quals l’Ajuntament 
abonarà el 50% o el 75% (segons data d’empadronament) al presentar la factura. La resta de llibres l’Ajuntament 
els farà arribar a l’escola subvencionant-los al 100%. 

 
* MATERIAL: 
 

- 2 llibretes d’una ratlla mida foli sense espiral (tapa color groc i lila). 

- 2 llibreta mida foli sense espiral quadriculada (tapa color roig i verd). 

- 1 arxivador de dos forats  amb 10 separadors de colors. 

- 1 escaire, 1 compàs, 1 cartabó, 1 regle de 20 cm i un altre de 16 cm, i un transportador d’angles. 

- 1 tisores. 

- 1 compàs. 

- 2 barres de pegament Stick mida gran. 

- 1 estoig gran. 

- 1 cinta correctora (tipp-Ex) 

- 1 carpeta amb goma mida foli. 

- 1 carpeta gran de plàstic per làmines de plàstica mida Din-A3 

- Bloc de dibuix Canson Kids A3 200gr 

- 2 pinxells nº2,6 

- 1 capsa de 15 ceres Manley. 

- 1 capsa de 12 colors de fusta. 

- 1 capsa de 12 retoladors. 

- Aquarel·les Jovi de 24. 

- 2 llapis Staendtler nº 2 (marcats amb el nom). 

- 2 gomes Staedtler. 

- 2 bolígrafs blaus, un de negre i un de roig. 

- 1 maquineta. 

- 1 llapis de memòria “pen” amb el nom marcat 

- 1 paquet de 500 folis Din A-4, 80 gr. L’AMPA el regala als socis. 

- 1 agenda escolar (model de l’escola). L’AMPA la regala als socis. La resta l’adquiriran a secretaria. 

- 2 capses de mocadors de paper.  

- 2 paquets de tovalloletes humides. 

- 1 xandall de l'escola (amb el nom amb lletres grans i visible per la part interior). 

- 1 sobre Din A-4 transparent. 

- Llibre de lectura en català “Zoomwatts!!!”. Ed. La Galera Grumets Vermells. 

- 1 bata per a plàstica 
 

*Tot aquell material que es pugui reutilitzar d’un curs a l’altre, no és necessari tornar a comprar-lo. 

NOTA: Els llibres folrats i material s'han de portar marcats a l’Escola amb el nom i cognoms del nen/a el dia 6 a la 

reunió d’inici de curs a 2/4 d’11 del matí.     
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RELACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL 

Curs: 2019/20 

Nivell: 4t. d'Ed. Primària 

 
* LLIBRES DE TEXT: 

 
MATÈRIA   TÍTOL        EDITORIAL 
   

Llengua Catalana   LL. Catalana 4. Tram 2.0   ISBN: 978-84-41221109       Ed. Text-Galera 

    Ortogrup verd   ISBN: 978-84-412-2248-9  Ed. Text-Galera 

Llengua Castellana   LL. Castellana 4. Tram 2.0  ISBN: 978-84-41221147             Ed. Text-Galera 

Matemàtiques   Matemàtiques 4. Aula activa  ISBN: 978-84-682-2883-9  Ed. Vicens Vives 

Coneix. del Medi   Coneixement del Medi 4t   ISBN:  978-84-489-3966-3  Ed. Barcanova 

Anglès    Heroes 4 Pupil’s book   ISBN: 978-1-380-00855-8  Ed.Macmillan 

Heroes 4 Workbook      ISBN: 978-0-230-49343-8   Ed.Macmillan 

Francès    JOJO livre de l’élève 1   ISBN:978-88-536-1140-6  Ed. Vicens Vives 

    JOJO cahier d’activités 1  ISBN:978-88-536-1142-0  Ed. Vicens Vives 

Religió           Religió Catòlica 4       ISBN 978-84-683-1716-8  Ed. Edebé 

 

Les famílies empadronades al municipi només compraran els llibres senyalats en negreta, dels quals 

l’Ajuntament abonarà el 50% o el 75% (segons data d’empadronament) al presentar la factura. La resta de llibres 

l’Ajuntament els farà arribar a l’escola subvencionant-los al 100%. 

 
* MATERIAL:    

- 2 llibretes d'una ratlla mida foli (tapa color groc i lila).  

- 1 llibreta de quadrícula mida foli (tapa color roig). 

- 1 barra de pegament Stick. 

- 1 capsa de 12 colors de fusta. 

- 1 capsa de 12 retoladors. 

- 2 llapis Staedtler nº 2 marcats amb el nom. 

- 2 bolígrafs blaus, 2 de roig  i 2 de negre. 

- 2 gomes/ 2 maquinetes/ 1 tisores / 1 estoig gran. 

- 1 cinta correctora (tipp-ex) 

- 1 escaire, cartabó i regle 20 cm i transportador d’angles. 

- 1 compàs. 

- 1 llapis de memòria “pen”. 

- 1 capses de mocadors de paper. 

- 1 flauta (marca Hohner). 

- 1 pinzell del nº2, 1 pinzell del nº5 

- 1 capsa d’aquarel·les Jovi de 18 colors 

- 1 bata per a plàstica. 

- 1 fàstener.  

- 1 sobre DIN A-4 transparent. 

- 1 carpeta amb goma mida foli. 

- 1 carpeta gran de plàstic per làmines de plàstica mida DIN-A3. 

- 1 arxivador de 2 forats amb 10 separadors de colors. 

- 1 xandall de l'escola (amb el nom). 

- 1 paquet de 500 folis DIN A-4, 80 gr. L’AMPA el regala als socis.  

- 1 agenda escolar (model de l’escola ). L’AMPA la regala als socis. La resta l’adquiriran a secretaria. 

- Llibre de lectura en català “La meva germana Aixa”. ISBN: 978-84-246-2167-4. Ed. La Galera. 
 

NOTA: Tot aquell material que es pugui reutilitzar d’un curs a l’altre, no és necessari tornar a comprar-lo. 

 

NOTA:  Els llibres folrats i material s'han de portar marcats a l’Escola amb el nom i cognoms del nen/a el dia 6 de 

setembre a la reunió d’inici de curs a les 12 del migdia. 
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RELACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL 

Curs: 2019/20 

Nivell:  5è. d' Ed. Primària 

 
* LLIBRES DE TEXT: 
 
MATÈRIA  TÍTOL         EDITORIAL 
 

Llengua Catalana  LL. Catalana 5  Tram 2.0     ISBN:978-84-41221956          Ed. Text-Galera 

Quaderns Ex. Escrita  Quadern 2. Punt i seguit. Ús pràctic   ISBN 9788430784561  Ed. Teide 

   Quadern 4. Punt i seguit. Ús lingüístic ISBN 9788430784585  Ed. Teide 

Llengua Castellana  L. Castellana 5  Tram 2.0   ISBN: 978-84-41221994          Ed. Text-Galera 

Anglès   Heroes 5 Pupil’s book    ISBN: 978-1-380-00856-5  Ed.Macmillan 
Heroes 5 Workbook    ISBN: 978-0-230-49358-2  Ed.Macmillan 

Matemàtiques  Matemàtiques 5       ISBN: 978-84-682-1963-9 Ed. V.Vives 

Coneix. del Medi Coneixement del Medi 5       ISBN: 978-84-489-4176-5 Ed. Barcanova 

 
Les famílies empadronades al municipi només compraran els llibres senyalats en negreta, dels 
quals l’Ajuntament abonarà el 50% o el 75% (segons data d’empadronament) al presentar la 
factura. La resta de llibres l’Ajuntament els farà arribar a l’escola subvencionant-los al 100%. 
 

 

* MATERIAL: 

- 1 llibreta de fulls blancs quartilla Din A-5  
- 1 arxivador gruixut (A-Z). 
- 1 carpeta de 4 anelles. 
- 1 carpeta de cartró/plàstic DIN A-4. 
- 2 paquets de 10 separadors de colors. 
- 15 fundes de plàstic amb forats. 
- 1 llibreta d’espiral mida foli de quadres de 5 colors (taronja, vermell, blau, verd) 
- 1 regle de 30 cm. 
- 1 escaire. 
- 1 cartabó. 
- 1 compàs. 
- 1 transportador d’angles 
- 1 paquet de 500  folis Din A-4, 80 gr. L’AMPA el regala als socis. 
- 1 agenda escolar (model de l’escola ). L’AMPA la regala als socis. La resta l’adquiriran a secretaria 

- 1 capsa de mocadors 
- 1 pot de tovalloletes humides. 
- Xandall de l'escola (amb el nom). 
- Llibre de lectura en català: La tieta Adela a Sevilla. Ed. Baula. 

- Diccionari Català 
- Diccionari Castellà 
- Plàstica:  - Capsa de ceres Manley 15 colors. 
       - Aquarel·les Jovi 24 colors.   

 

 

 

*Tot aquell material que es pugui reutilitzar d’un curs a l’altre, no és necessari tornar a comprar-lo. 

 
NOTA: Els llibres folrats i material s'han de portar marcats a l’Escola amb el nom i cognoms del nen/a  a la 
reunió d’inici de curs que serà el dia 9 de setembre a les 9 del matí. 

mailto:e3004657@xtec.cat·
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RELACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL 

Curs: 2019/20 

Nivell: 6è. d' Ed. Primària 

* LLIBRES DE TEXT: 
 

MATÈRIA   TÍTOL        EDITORIAL 
 

Llengua Catalana  LL. Catalana 6  Tram 2.0  ISBN:978-84-41221970               Ed. Text-Galera 

Llengua Castellana  L. Castellana 6  Tram 2.0  ISBN: 978-84-41222014                 Ed.Text-Galera 

Quaderns Ex. Escrita Literari. Punt i seguit 11 ISBN: 978 8430 784653   Ed. Teide 

Científic. Punt i seguit 10 ISBN: 9788430 784646   Ed. Teide 

Anglès  Heroes 6 Pupil’s book  ISBN: 978-1-380-00857-2   Ed.Macmillan 
Heroes 6 Workbook     ISBN: 978-0-230-49374-2   Ed.Macmillan 

Matemàtiques  Matemàtiques 6   ISBN: 978-84-682-1576-1             Ed. Vicenç Vives 

Coneix. del Medi Coneixement del Medi 6 ISBN 978-844-8941802  Ed. Barcanova 
Valors   “La colla de les mofetes” ISBN: 978-84-489-4598-5  Ed. Barcanova 
 
Les famílies empadronades al municipi només compraran els llibres senyalats en negreta, dels 
quals l’Ajuntament abonarà el 50% o el 75% (segons data d’empadronament) al presentar la 
factura. La resta de llibres l’Ajuntament els farà arribar a l’escola subvencionant-los al 100%. 
 

* MATERIAL: 
 

- 1 paquet de 100 fulls quadriculats de 4 forats Din A-4 
- 1 arxivador gruixut de l’A a la Z 
- 1 carpeta de 4 anelles.* 
- 2 paquets de 10 separadors de colors. 
- 1 barra de pegament* 
- 1 llibreta d’espiral mida foli de quadres. 
- 1 agenda escolar (model de l’escola). L’AMPA la regala als socis. 
- 1 paquet de 500  folis Din A-4, 80 gr. L’AMPA el regala als socis. 
- 1 capsa de 12 colors de fusta.* 
- 1 capsa de 12 retoladors.* 
- 1 tisores.* 
- Escaire, compàs i transportador d’angles.* 
- 1 regle de 30 cm.* 
- 1 capsa d’aquarel·les (24 colors).* 
- 1 capsa de ceres Manley (12 colors).* 
- 1 capsa de mocadors. 
- Tovalloletes humides. 
- Diccionari Català* 
- Diccionari Castellà* 
- Xandall de l'escola (amb el nom). 
- Llibre de lectura en català “El tren de les parades sense nom”, Carles Sala. Ed. La Galera ISBN 978-84-

246-6466-4. Certamen de lectura 2019/2020 

- Llibre de lectura en anglès “Fat cat’s busy day”. Ed. HELBLING LANGUAGES 

- Quadern de dibuix* 

 

 
*El material marcat en asterisc es pot aprofitar del passat curs. 

 

NOTA : Els llibres folrats i material s'han de portar marcats a l’Escola amb el nom i cognoms del nen/a  a la reunió 
d’inici de curs que serà el dia 9 de setembre a 2/4 d’11 del matí. 

mailto:e3004657@xtec.cat·

