Etapa 8 -11

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURS 2019/2020
5è. E.P.
Àrea

CATALÀ

CASTELLÀ

Títol del llibre
Quadern de català nº 13
Quadern de català nº 14
Quadern de català nº 15
(Projecte Saber Fer)
Practica y aprende.
Lengua castellana 5.
Dimensiones y competencias.

ISBN
978-84-913-0258-2
978-84-913-0260-5
978-84-913-0261-2

978-84-479-3685-4

Editorial

SANTILLANA

BAULA

Religió Catòlica 5 (llibre socialitzat a l’aula)
RELIGIÓ
Si el nen/a en té un exemplar a casa d’algun germà o amic que el porti. En cas
contrari no cal comprar-lo

MEDI

Coneixement del medi 5 (Projecte Camins del Saber)
Sèrie Motxilla Lleugera
Llibre socialitzat a l’aula
Si el nen/a en té un exemplar a casa d’algun germà o amic que el porti. En cas
contrari no cal comprar-lo

MATEMÀTIQUES I
ANGLÈS

MATERIAL

El material del projecte d’Anglès AMCO i del projecte de Matemàtiques
Jump Math, es lliurarà a inici de curs a l’alumnat i es cobrarà mitjançant
rebut.

- 2 llibretes espiral DINA 4 vermelles (*)
- 2 llibretes espiral DINA4 blaves (*)
- 1 llibreta espiral DINA4 verda (*)
- 1 llibreta espiral DINA4 groga (*)
- 1 portafolis de 50 plàstics amb tapa rígida – Àrea de religió
- 1 recanvi DINA4 quadret 4mm. sense forats
- 1 carpeta d’acordió de plàstics (10 mínim) (reutilitzada de 4rt.)
- 1 Portafolis de 50 plàstics amb tapa rígida (reutilitzat de 4rt.) – Àrea de comp.
digital
(*) – Les llibretes són especials del Col·legi, si us plau, no les compreu fora.

Etapa 8 -11

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL CURS 2018/2019
6è. E.P.
Àrea
CATALÀ

MEDI

Títol del llibre

ISBN

Editorial

Dossier propi de l’escola
(es repartirà a l’alumnat la primera setmana del curs)
Coneixement del medi 6 (Llibre socialitzat a l’aula)
Projecte Els camins del Saber
Sèrie Motxilla Lleugera
Si el nen /a en té un a casa d’algun germà o amic que el porti. En cas contrari,
no cal comprar-lo.

MATEMÀTIQUES I
ANGLÈS

El material del projecte d’Anglès AMCO, del projecte de Matemàtiques
Jump Math i el dossier de Català, es lliurarà a inici de curs a l’alumnat i
es cobrarà mitjançant rebut.
Religió catòlica 6 (Llibre socialitzat a l’aula)

RELIGIÓ

CASTELLÀ

Si el nen /a en té un a casa d’algun germà o amic que el porti. En cas contrari,
no cal comprar-lo.
Practica y aprende.
Lengua Castellana 6.
Dimensiones y competencias

978-84-479-3686-1

BAULA

- 1 llibreta espiral DINA 4 tapa dura blava (*)
- 1 llibreta espiral DINA4 tapa dura verda (*)
- 1 recanvi 100 fulls DINA4 quadriculats sense forats
- 1 portafolis de 50 plàstics amb tapa rígida.
El següent material es reutilitzarà de cursos anteriors, sempre i quan estigui
en bon estat:
MATERIAL
- Llibreta de música i anglès de 5è. de primària.
- 3 carpetes de qualsevol color.
- 1 carpeta classificadora tipus acordió.
- 2 portafolis de 50 plàstics amb tapa rígida
(àrea de religió i competència digital)
(*) – Les llibretes són especials del Col·legi, si us plau, no les compreu fora.

