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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola l’Arrabassada 

 

 

 

RELACIÓ MATERIAL ESCOLAR 2018/19                                                       EP – 5è  

  

  
 MATERIAL PEL PRIMER DIA D’ESCOLA PER L’AULA 

1. Una motxilla (que hi càpiga una carpeta) on duran l’esmorzar amb una carmanyola. 

2. Un estoig amb: 

a. Llapis: tipus Staedtler Noris HB2 

b. Goma: tipus nata 624 

c. Llapis de fusta (12 o 24 colors) 

d. Regle de 20 cm (per dins l’estoig) 

e. Maquineta 

f. Bolígrafs tipus BIC: un blau, un vermell i un verd 

g. Bolígraf borrable 

h. Capsa de retoladors (12 o 24 colors) 

i. Transportador d’angles 

j. Escaire, cartabó i regle de 30 cm 

k. Compàs amb mina, no amb llapis. Tipus  Staedtler mars 552 o Faibo clips sèrie blue 530T. 

l. Carpeta de separadors. 

m. Llibreta espiral micro perforat de quadrícula 5mm, mida A4, 5 colors, 80/100 fulls.  

3. Una cantimplora amb el nom per beure aigua. Anirà i vindrà cada dia. 

4. Material d’higiene personal que serà utilitzat al llarg del curs: dos paquets de tovalloletes 

humides i dues capses de mocadors. Al llarg del curs, si cal, se us demanarà més material 

d’higiene. 

 
 MATERIAL QUE CAL PORTAR A PARTIR DEL 13 DE SETEMBRE 

1. El xandall* de l’escola per fer educació física i sortides escolars. 

2. Una samarreta o bata vella per fer plàstica. 

 

 INGRÉS PEL MATERIAL ESCOLAR DE TOT EL CURS – 79€ 

Es pagaran 75 €  en concepte de fotocòpies i material fungible i didàctic que el/la vostre/a fill/a utilitzarà 

i necessitarà durant tot el curs escolar. S’inclouen també activitats complementàries que es duran a 

terme al llarg del curs i l’agenda escolar; no estan incloses les sortides pedagògiques.  

Es pagaran 4€ o 10€ en concepte de reutilització del llibre de coneixements de matemàtiques (veure full 

adjunt). 

Número de compte: ES25 0182 6243 1902 0002 2498 - BBVA 

Concepte: nom de l’alumne (NO nom pare/mare) 

Quantitat: 79 € 

Data límit: 30 de setembre  

Recordeu: Portar el resguard a la tutora a l’inici de curs o enviar-ho al correu: 

esclarrabassada2008@gmail.com 
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 LLIBRES (Teniu la possibilitat d’adquirir aquest material a través  de  l’AMPA de l’escola: 

(ampalarrabassada@gmail.com) 

5è ISBN EDITORIAL 

Matemàtiques 5è CS – Llibre de coneixements Reutilització Barcanova 

Matemàtiques 5è CS – Dossier d’aprenentatge  9788448933258 Barcanova 

Món ortogràfic 5. 9788448946838 Barcanova 

Mundo ortográfico 5. 9788448924324 Barcanova 

TIGER 5 Pupil’s book  9781380014641 
 

Macmillan 

Llibre de lectura 1: El lladre de gorres.  Cornelia Funke. 

(Concurs El gust per la lectura 18/19) 
9788498242805 Bromera 

Llibre de lectura 2: El pequeño Nicolás. René Goscinny 9788420464473 Alfaguara  

Llibre de lectura 3: New York. Adventure in the Big Apple. 

Level 5 
9780230405028 Macmillan 

 

 Reutilització: aquest llibre entra dins la reutilització de llibres, no cal comprar-lo: 

Matemàtiques – Llibre de coneixements CM EP 5è (ISBN: 9788448933241) Ed. Barcanova. 

 Caldrà que cada nen/a tingui una flauta dolça de digitació alemanya per l’àrea de música. 

Recomanem la marca Hohner d’1 peça de plàstic (es pot adquirir a l’AMPA). 

 Els llibres que posa DE L’ESCOLA no s’han de comprar, els adquireix l’escola. 

 NO FOLREU NI POSEU EL NOM ALS LLIBRES FINS QUE ELS/LES MESTRES HAGIN 

COMPROVAT QUE SÓN CORRECTES 

 

 Podeu portar tot el material d’higiene durant la primera setmana d’escola. 

 Inici de les classes: 12 de setembre. 

 Reunió d’aula durant el mes de setembre o d’octubre. 

 Tota la roba marcada amb el nom, la bata i jaquetes amb una veta llarga (d’uns 20 cm). 

 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ                                           L’equip docent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Els podreu adquirir a Cavallé Textil SL (www.cavalleshop.com). 


