
CURS 18-19 

Generalitat de Catalunya 

Departament d’Ensenyament 

Escola Germans Amat i Targa 

 
 

 

 

 

 

LLIBRES DE TEXT 6è DE PRIMÀRIA 

 

ÀREES LLIBRES PER COMPRAR LLIBRES SOCIALITZATS 

LLENGUA 

CATALANA 

Dossier elaborat per l’escola 

 

 

Lectura: “La tieta Adela a Sevilla” 

Ed. Baula ISBN 9788447916245 

Llibre de lectura “Un petó de 

mandarina” Ed Barcanova 

col·lecció Sopa de llibres 

ISBN 9788448919603 

Diccionari: Nou diccionari júnior ed. 

Onda 

ISBN 9788421832301 

LLENGUA 

CASTELLANA 

- Castellano: VOCES Ed. Santillana 

ISBN: 9788490474501 

Lectura: “La vuelta al mundo en 80 

dias” Ed Castellnou 

Gerónim Stilton. La isla del tesoro. 

Ed Planeta ISBN 9788408085614 

Diccionario: Diccionario escolar de 

la llengua espanyola, ISBN 

9788468001579 

LLENGUA 

ANGLESA 

TIGER 6.Activity book. 

Ed. Macmillan 

ISBN: 9780230431461 

 

TIGER 6 pupil’s book 

ISBN  9781380014658 

Diccionari: Student’s dictionary 

anglès-català  ISBN 9788429495300 

MATEMÀTIQUES 

- Matemàtiques 6. Món de colors Ed  

Vicens Vives 

ISBN : 978-84-316-8128-9 

Descatalogat. Romanent a l’escola 

CONEIXEMENT 

DEL MEDI 

 Medi Natural 6è Ed. Santillana 

ISBN 9788491306214 

 Medi Social 6è Ed. Santillana 

ISBN 9788491306238 NOU 

 

E.ARTISTICA 

MÚSICA 

Dossier elaborat per l’escola - 

ALTERNATIVA 

/RELIGIÓ 

- - 

 

 

 

  

 

Material escolar al darrera 

 
 

Venda llibres AMPA 

11 de Juliol de 2018 
de 10 a 14h 

i 
de 15.30-18.3h 

 
 
  
 



CURS 18-19 

MATERIAL ESCOLAR 
 

 ESTOIG: amb llapis, goma, maquineta, bolígrafs blau i vermell, colors, regle de 

30 cm, tisores, cola de barra. Típpex NO. Es recomana un estoig de bossa 

amb cremallera.   

         

 FLAUTA:  1 flauta HOHNER (plàstic o fusta-plàstic) 

 

 AGENDA: és obligatori l’ús de l’agenda personalitzada amb el nom de 

l’Escola. Entra dins de la quota de material. 

 

 Per a l'àrea d'educació física hauran de portar xandall, sabatilles esportives i 

un necesser amb una tovallola petita marcada amb el nom i estris de neteja 

personal (pinta, sabó). 

 

 La quota de material és de 75€+10€ dels dos dossiers + 24€ de 

llibres socialitzats =109€. 

  
 L’ingrés es farà durant els mesos d’estiu i el resguard s’ha de portar a la 

TUTORA la primera setmana d’escola al setembre. 

La quota del material és necessària per a cobrir les despeses del material 

col·lectiu i individual (carpetes, carpesans, colors, llapis, gomes, retoladors, 

material pels tallers de plàstica, llibretes, fulls de quadres i dues ratlles, material 

de racons, fitxes complementàries de les diferents àrees…). 

 

 El pagament s’ha de fer al Banc Sabadell. Es pot fer de dues maneres: 

 

1. Fent una transferència per Internet (posant el nom del nen/a i el curs) al núm. 

de compte        ES19 0081 0317 5100 0116 8826 

2. Per caixer automàtic  

INSTRUCIONS PEL PAGAMENT AMB CAIXER AUTOMÀTIC DE BANC SABADELL 

1. Introduir una targeta o llibreta en el caixer. (Les targetes poden ser  d’un altre banc 

o caixa). 

2. Triar l’opció “Altres operacions”. 

3. Triar l’opció “Pagament a tercers”. 

4. Teclejar el nº personal. 

5. Teclejar el codi  de l’entitat: 150228  

 Es desplega un menú amb els diversos conceptes. 

6. Triar “5è i 6è MATERIAL  I  SOCIALITZACIÓ”. 

7. Escriure: el nom i el curs de l’alumne. I prémer continuar. 

8. Sortirà un justificant amb el número d’autorització i les dades de l’alumne.  

     En cas que no surti aquest tipus de justificant amb l’autorització,  la transferència  

no s’ha realitzat convenientment. 
 

Cal presentar el justificant de pagament a la TUTOR/A la primera setmana d’escola 

al setembre. 
 

Per a qualsevol dubte pregunteu a secretaria. 

L’equip directiu 


