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MATERIAL ESCOLAR: 

- 1 cola de barra PRITT STICK 40G

 - 1 paquet de 10 fulls, mida DINA3 GUARRO

 - 1 tisores escolars Kaikut 

 - 1 carpeta transparent, mida quartilla, amb gomes i solapes de plàstic

 - 1 plastilina Jovi model 71 color a escollir en

 - Pinzell Cobalata fusta rodó n.12 

 - Retolador Bic Velleda Medium 1741 negre

 - Conte: 

 - 2 paquets de tovalloletes humides

 - 1 caixa de mocadors  

- 1 rotlle de paper de cuina 
  

Llibres de text i material escolar 
CURS 2018-19 

Educació Infantil P3  

1 cola de barra PRITT STICK 40G 

1 paquet de 10 fulls, mida DINA3 GUARRO 

1 carpeta transparent, mida quartilla, amb gomes i solapes de plàstic 

a escollir entre: groc, vermell, blau o verd. 

 

Retolador Bic Velleda Medium 1741 negre 

2 paquets de tovalloletes humides 
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MATERIAL ESCOLAR: 

 
- - 1 llapis triangular STAEDTLER TRIPLUS PRIM

- - 1 cola de barra PRITT STICK 40G

- - 1 paquet de 10 fulls, mida DINA3 GUARRO

- - 1 carpeta transparent, mida quartilla, amb gomes i solapes de plàstic ( carpeta viatgera)

- - 1 plastilina Jovi model 71 co

- - Pinzell Cobalata fusta rodó n.6

- - Retolador Bic Velleda Medium 1741 blau

- - Conte: 

- - 2 paquets de tovalloletes humides

- - 1 caixa de mocadors 

- - 1 rotlle de paper de cuina 

  

Llibres de text i material escolar 
CURS 2018-19 

Educació Infantil P4  

1 llapis triangular STAEDTLER TRIPLUS PRIM 

1 cola de barra PRITT STICK 40G 

1 paquet de 10 fulls, mida DINA3 GUARRO 

1 carpeta transparent, mida quartilla, amb gomes i solapes de plàstic ( carpeta viatgera)

1 plastilina Jovi model 71 color a escollir entre: groc, v 

Pinzell Cobalata fusta rodó n.6 

Retolador Bic Velleda Medium 1741 blau 

2 paquets de tovalloletes humides 

1 carpeta transparent, mida quartilla, amb gomes i solapes de plàstic ( carpeta viatgera) 
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MATERIAL ESCOLAR: 

- 1 cola de barra PRITT STICK 40G

- 1 goma MILAN nata 624 amb banda de cel·lofana vermella

- 1 paquet de 10 fulls, mida DINA3 GUARRO

- 1 carpeta transparent, mida quartilla, amb gomes i solapes de plàstic ( carpeta viatgera)

 - Retoladors Giotto Turbo Color estoig de 

 - Pinzell Peloponey Jovi n.8 

- Retolador Bic Velleda Medium 1741 verd

- 1 carpeta de cartró amb gomes mida DINA4 

- Conte: 

- 2 paquets de tovalloletes humides

- 1 caixa de mocadors 

- 1 rotlle de paper de cuina 

Llibres de text i material escolar 
CURS 2018-19 

Educació Infantil P5  

 

barra PRITT STICK 40G 

1 goma MILAN nata 624 amb banda de cel·lofana vermella 

1 paquet de 10 fulls, mida DINA3 GUARRO 

1 carpeta transparent, mida quartilla, amb gomes i solapes de plàstic ( carpeta viatgera)

Retoladors Giotto Turbo Color estoig de 24 unitats 

Retolador Bic Velleda Medium 1741 verd 

1 carpeta de cartró amb gomes mida DINA4  

2 paquets de tovalloletes humides 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 carpeta transparent, mida quartilla, amb gomes i solapes de plàstic ( carpeta viatgera) 
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Educació Primàri
 

LLIBRES DE TEXT: 
 

ÀREA 

Ll. Catalana Quadern de llengua
Les històries del sol rodamón

Ll. Castellana Rimas y cuentos del bosque de las brumas

Ll. Anglesa Poptropica English1. Pupil’s book pack
 Poptropica English1.Activity book
 Katie grows a bean plant

Matemàtiques Supercompetents en... Matemàtiques. 1
 Primària, 1 Trimestre
 Supercompetents en... Matemàtiques. 1
 Primària, 2Trimestre
 Supercompetents en... Matemàtiques. 1
 Primària, 3 Trimestre

 
 
 ----------------------------------------------------------------

Alumne: 
 

 

BANC DE LLIBRES DE L’ESCOLA

 

 

 

ÀREA 

Ll. Catalana Les històries del sol rodamón

Ll. Castellana Rimas y cuentos del bosque de las brumas

Ll. Anglesa Poptropica English1. Pupil’s book pack

 Katie grows a bean plant

 

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Banc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 
11:00 a 13:00h a la sala de Reunions 

En el moment de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels llibres per part de la 
família. 

Posteriorment els llibres seran lliurats a l’alumne a través de la tutora.
  

Llibres de text i material escolar 
CURS 2018-19 

Educació Primària CICLE INICIAL 1r 

LLIBRE EDITORIAL 

Quadern de llengua 
Les històries del sol rodamón 

Edició Pròpia 
Cruïlla 

Rimas y cuentos del bosque de las brumas Cruïlla 

Poptropica English1. Pupil’s book pack Pearson 
Poptropica English1.Activity book  

Katie grows a bean plant  

Supercompetents en... Matemàtiques. 1 Cruïlla 
rimària, 1 Trimestre  

Supercompetents en... Matemàtiques. 1  
Primària, 2Trimestre  
Supercompetents en... Matemàtiques. 1  

Primària, 3 Trimestre  

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Curs: 

 

BANC DE LLIBRES DE L’ESCOLA 
 

LLIBRE 

Les històries del sol rodamón 

Rimas y cuentos del bosque de las brumas 

Poptropica English1. Pupil’s book pack 

Katie grows a bean plant 

 

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Banc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 
 planta Baixa (accés directe pel C/ Amical de Mauthausen, 14)

En el moment de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels llibres per part de la 

libres seran lliurats a l’alumne a través de la tutora. 

 ISBN 

 
978-84-661-1561-2 

978-84-661-2583-3 

978-84-205-6784-6 
978-84-205-6800-3 

978-14-082-8823-8 

978-84-661-3447-7 
 
978-84-661-3448-4 
 
978-84-661-3449-1 
 

--------------------------------  

    

 

PRÉSTEC  

5€  

5€  

5€  

2€  

Total  

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Banc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 6 de setembre 2018, de 
planta Baixa (accés directe pel C/ Amical de Mauthausen, 14). 

En el moment de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels llibres per part de la 
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MATERIAL ESCOLAR (1r):  
 

- 2 carpetes midafoli 

- 2 llibretes amb pauta de dos línies, 
sense espiral, mida quartilla, 
ESCOLOFI, de 32 fulls(taronja ilila).

- 1 llibreta quadriculada 8x8, sense 
espiral,mida quartilla, ESCALOFI, de 
32 fulls (color vermell) 

- 1 agenda escolarADDITTIO.

- 1 tisoresKAIKUT 

- 3 coles de barra PRITT de43gr 

 

 

 
  

Llibres de text i material escolar 
CURS 2018-19 

2 llibretes amb pauta de dos línies, 
sense espiral, mida quartilla, 
ESCOLOFI, de 32 fulls(taronja ilila). 

1 llibreta quadriculada 8x8, sense 
da quartilla, ESCALOFI, de 

1 agenda escolarADDITTIO. 

3 coles de barra PRITT de43gr  

- 1 estoig de bossaamb:

o 6 llapis STAEDLER Nº2

o 4 gomesMILAN

o 1maquineta

o 1 regle pla de 20cm itransparent

o 1 caixa de colors de fusta 
STAEDLER (12unitats)

o 1 caixa de retoladors Bic 
KidsCouleur (24unitats)

- 1 paquet de tovalloletes humidesgrans

- 1 caixa democadors

- 1 rotlle de paper decuina

1 estoig de bossaamb: 

6 llapis STAEDLER Nº2 

4 gomesMILAN 

1maquineta 

1 regle pla de 20cm itransparent 

1 caixa de colors de fusta 
STAEDLER (12unitats) 

1 caixa de retoladors Bic 
KidsCouleur (24unitats) 

1 paquet de tovalloletes humidesgrans 

1 caixa democadors 

1 rotlle de paper decuina 
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Educació Primària CICLE INICIAL 2n
 

LLIBRES DE TEXT: 
 

ÀREA 

Ll. Catalana 

 
 

Món de lletres 2 (expressió escrita)
Llibre de somnis de la lluna. 2n Ed. Primària
El Tapallunes, Éric Puybaret, (llibre de lectura

Ll. Castellana Lecturas para dormir a u

Ll. Anglesa Poptropica English2. Pupil’s book pack

 Poptropica English2.Activity book

 Clothes at work 

Matemàtiques Supercompetents en Mat

 Primària, 1 Trimestre
 Supercompetents en Matemàtiques. 2
 Primària, 2Trimestre
 Supercompetents en Matemàtiques. 2
 Primària, 3 Trimestre

 
 

 ----------------------------------------------------------------
 

Alumne: 
 

 

BANC DE LLIBRES DE L’ESCOLA

 

ÀREA 

Ll. Catalana Llibre de somnis de la lluna. 2n Ed. Primària

 El Tapallunes, Éric Puybaret, (llibre de lectura

Ll. Castellana Lecturas para dormir a una princesa. 2 Primaria

Ll. Anglesa Poptropica English2. Pupil’sbookpack

 Clothesatwork

 

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Ba
11:00 a 13:00h a la sala de Reunions 

En el moment de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels l
família. 

Posteriorment els llibres seran lliurats a l’alumne a través de l
  

Llibres de text i material escolar 
CURS 2018-19 

Educació Primària CICLE INICIAL 2n 

LLIBRE EDITORIAL

n de lletres 2 (expressió escrita) 
Llibre de somnis de la lluna. 2n Ed. Primària 
El Tapallunes, Éric Puybaret, (llibre de lectura) 

Barcanova 
Cruïlla 
Vicens Vives 

Lecturas para dormir a una princesa. 2 Primària Cruïlla 

Poptropica English2. Pupil’s book pack Pearson 
Poptropica English2.Activity book  

 

Supercompetents en Matemàtiques. 2n Cruïlla 

Primària, 1 Trimestre  
Supercompetents en Matemàtiques. 2n  
Primària, 2Trimestre  
Supercompetents en Matemàtiques. 2n  
Primària, 3 Trimestre  

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Curs: 

 

BANC DE LLIBRES DE L’ESCOLA 
 

LLIBRE 

Llibre de somnis de la lluna. 2n Ed. Primària 

El Tapallunes, Éric Puybaret, (llibre de lectura) 

Lecturas para dormir a una princesa. 2 Primaria 

Poptropica English2. Pupil’sbookpack 

Clothesatwork 

 

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Banc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 
 planta Baixa (accés directe pel C/ Amical de Mauthausen, 14).

En el moment de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels l

Posteriorment els llibres seran lliurats a l’alumne a través de la tutora. 

EDITORIAL ISBN 

 

978-84-489-2545-1 
978-84-661-1613-8 
978-84-316-9389-3 

978-84-661-1550-6 

978-84-205-6806-5 
978-84-205-6810-2 
978-14-082-8813-9 

978-84-661-3789-8 

 
978-84-661-3790-4 
 
978-84-661-3791-1 
 

------------------------------------  

    

 

PRÉSTEC  

5€  

2€  

5€  

5€  

2€  

Total  

nc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 6 de setembre 2018, de 
planta Baixa (accés directe pel C/ Amical de Mauthausen, 14). 

En el moment de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels llibres per part de la 
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MATERIAL ESCOLAR (2n): 
 

- 2 carpetes mida foli 

- 2 llibretes amb pauta d’una línia, sense 
espiral, mida quartilla ESCOLOFI de 32 
fulls (taronja i lila) 

- 1 llibreta quadriculada 8x8 sense espiral, 
mida quartilla, ESCOLOFI, de 32 fulls 
(vermell) 

- 1 agenda escolar ADDITIO. 

- 1 tisores KAIKUT 

- 3 coles de barra PRITT de 43gr 

 

 

  

Llibres de text i material escolar 
CURS 2018-19 

2 llibretes amb pauta d’una línia, sense 
espiral, mida quartilla ESCOLOFI de 32 

1 llibreta quadriculada 8x8 sense espiral, 
mida quartilla, ESCOLOFI, de 32 fulls 

3 coles de barra PRITT de 43gr  

- 1 estoig de bossa gran amb:

o 6 llapis STAEDLER Nº 2

o 4 gomes MILAN

o 1 maquineta

o 1 regle pla de 20cm transparent

o 1 caixa de colors de fusta 
STAEDLER (12 unitats)

o 1 caixa de retoladors Bic 
KidsCouleur (24 unitats)

- 1 paquet de tovalloletes humides grans

- 1 caixa de mocadors

- 1 rotlle de paper de cuina

1 estoig de bossa gran amb: 

6 llapis STAEDLER Nº 2 

4 gomes MILAN 

1 maquineta 

la de 20cm transparent 

1 caixa de colors de fusta 
STAEDLER (12 unitats) 

1 caixa de retoladors Bic 
KidsCouleur (24 unitats) 

1 paquet de tovalloletes humides grans 

1 caixa de mocadors 

1 rotlle de paper de cuina 
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Educació Primària CICLE MITJÀ 3r
 

LLIBRES DE TEXT: 
 

ÀREA 

Ll. Catalana 
Llenguacatalana 
Lavioletanoésvioleta

Ll. Castellana 
Lenguacastellana
Misamigoslospiratas(lectura

Ll. Anglesa Tiger Team 3 (pupil’sbook)

 Tiger Team 3 (Activitybook A)
 Endangered Animals

Matemàtiques Matemàtiques 3 –

Medi natural, 
social i cultural 

Medi natural(llibre)
Medi social (llibre)

 
 ----------------------------------------------------------------

 

Alumne: 
 

BANC DE LLIBRES DE L’ESCOLA

 

ÀREA 

Ll. Catalana Llengua catalana 3 

 Lavioletanoésv

Ll. Castellana Lenguacastellana

 Misamigoslospiratas(lectura)

Ll. Anglesa Tiger Team 3 (pupil’sbook)

Matemàtiques  Matemàtiques 

Medi natural, social i 
cultural 

Medi natural

 Medi social

 

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Banc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 
11:00 a 13:00h a la sala de Reunions 

En el moment de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels llibres per part de la 
família. 

Posteriorment els llibres seran lliurats a l’alumne a través de l
  

Llibres de text i material escolar 
CURS 2018-19 

Educació Primària CICLE MITJÀ 3r 

LLIBRE EDITORIAL

 3 –ProjecteDuna  
Lavioletanoésvioleta 

Teide  
Macmillan 

Lenguacastellana3–ProyectoDuna 
Misamigoslospiratas(lectura) 

Teide 
VicensVives

Tiger Team 3 (pupil’sbook) Macmillan 

Tiger Team 3 (Activitybook A)  
Endangered Animals  

– Projecte Duna Teide 

Medi natural(llibre) 
Medi social (llibre) 

Teide 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Curs: 

 

BANC DE LLIBRES DE L’ESCOLA 
 

LLIBRE 

catalana 3 –ProjecteDuna  

Lavioletanoésvioleta 

Lenguacastellana3 –ProyectoDuna  

Misamigoslospiratas(lectura) 

Tiger Team 3 (pupil’sbook) 

Matemàtiques 3 – Projecte Duna 

Medi natural (llibre) 

di social (llibre) 

 

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Banc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 
 planta Baixa (accés directe pel C/ Amical de Mauthausen, 14).

t de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels llibres per part de la 

Posteriorment els llibres seran lliurats a l’alumne a través de la tutora. 

EDITORIAL ISBN 

978-84-307-1379-0 
978-84-794-2397-1 

VicensVives 
978-84-307-1439-1 
978-84-316-7690-2 

9780230476318 

978-0230475472 
978-0-230-44368-6 

978-84-307-1744-6 

978-84-307-1450-6 
978-84-307-1455-1 

------------------------------------  

    

 

PRÉSTEC  

5€  

2€  

5€  

2€  

5€  

5€  

5€ 
 

5€  

Total  

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Banc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 6 de setembre 2018, de 
planta Baixa (accés directe pel C/ Amical de Mauthausen, 14). 

t de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels llibres per part de la 
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MATERIAL ESCOLAR (3r): 
 

- 1 agenda escolar Ed ADDITTIO

- 2 carpetes mida foli 

- 6 llibretes de línies sense espiral mida foli, 
ESCOLOFI, de 50 fulls (colors: groc, taronja, 
verd, blau, vermella i lila) 

- 1 llibreta de quadres grans sense espiral 
mida foli, ESCOLOFI, color vermell 
(matemàtiques) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Llibres de text i material escolar 
CURS 2018-19 

1 agenda escolar Ed ADDITTIO 

6 llibretes de línies sense espiral mida foli, 
ESCOLOFI, de 50 fulls (colors: groc, taronja, 

1 llibreta de quadres grans sense espiral 
mida foli, ESCOLOFI, color vermell 

- 1 estoig no metàl·lic amb:

o 2 llapis STAEDTLER nº 2

o 1 goma 

o 1 maquineta

o 1 bolígraf blau

o 1 bolígraf vermell

o 1 regle de 30 cm

o 1 regle de 15cm

o 1 caixa de colors de fusta 
STAEDLER (12 unitats)

o 1 caixa de retoladors EDDING 1200 
(10 unitats) 

o 1 caixa de plastidecors ( 12 unitats)

o 1 caixa de 
unitats) 

o 2 cola de barra PRITT

o 1 tisores KAIKUT

o 2 pinzells MILAN nº 6 i 8

1 estoig no metàl·lic amb: 

2 llapis STAEDTLER nº 2 

 

1 bolígraf blau 

1 bolígraf vermell 

1 regle de 30 cm 

1 regle de 15cm 

1 caixa de colors de fusta 
STAEDLER (12 unitats) 

1 caixa de retoladors EDDING 1200 
 

1 caixa de plastidecors ( 12 unitats) 

1 caixa de ceres MANLEY (15 

2 cola de barra PRITT 

1 tisores KAIKUT 

2 pinzells MILAN nº 6 i 8 
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Educació Primària CICLE MITJÀ 4rt
 

LLIBRES DE TEXT: 
 

ÀREA 

Ll. Catalana Llengua catalana
Em vaig casar amb els meu pares

Ll. Castellana Lengua castellana
El príncipe y el gigante (lectura)

Ll. Anglesa Tiger Team 4 ( Pupil’sBook)
Tiger Team 4 ( A
Making Music/ The Talent Contest ( Lectura)

Matemàtiques Matemàtiques 4

Medi natural, 
social i cultural 

Medi natural (llibre)
Medi social (llibre)
Medi natural (quadernets) 
Medi social (quadernets)

 
 ----------------------------------------------------------------

 

Alumne: 
 

BANC DE LLIBRES DE L’ESCOLA

 

ÀREA 

Ll. Catalana Llengua catalana

 Em vaig casar amb els meu pares

Ll. Castellana Lenguacastellana

 El príncipe y el gigante (lectura

Ll. Anglesa Tiger Team 4 (pupil’sbook)

Matemàtiques  Matemàtiques

Medi natural, social i 
cultural 

Medi natural (llibre)

Medi social

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Banc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 
11:00 a 13:00h a la sala de Reunions 

En el moment de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels llibres per part de la 
família.Posteriorment els llibres seran lliurats a l’alumne a través de l
  

Llibres de text i material escolar 
CURS 2018-19 

Educació Primària CICLE MITJÀ 4rt 

LLIBRE EDITORIAL

Llengua catalana 4  – Projecte Duna 
Em vaig casar amb els meu pares-Tessa Julià 

Teide 
ÀnimaLlibres

Lengua castellana 4 - Proyecto duna  
El príncipe y el gigante (lectura) 

Teide
VicensVives

Tiger Team 4 ( Pupil’sBook) 
m 4 ( ActivityBook) 

Making Music/ The Talent Contest ( Lectura) 

Macmillan

4 – projecte Duna Teide

Medi natural (llibre) 
libre) 

Medi natural (quadernets)  
Medi social (quadernets) 

Teide

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Curs: 

 

BANC DE LLIBRES DE L’ESCOLA 
 

LLIBRE 

Llengua catalana4 –ProjecteDuna  

Em vaig casar amb els meu pares-Tessa Julià 

Lenguacastellana 4–ProyectoDuna  

El príncipe y el gigante (lectura) 

Tiger Team 4 (pupil’sbook) 

Matemàtiques 4 – Projecte Duna 

Medi natural (llibre) 

Medi social (llibre) 

 

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Banc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 
 planta Baixa (accés directe pel C/ Amical de Mauthausen, 14).

En el moment de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels llibres per part de la 
família.Posteriorment els llibres seran lliurats a l’alumne a través de la tutora. 

EDITORIAL ISBN 

Teide 
ÀnimaLlibres 

978-84-307-1961-7 
978-84-15095-26-2 

Teide 
VicensVives 

978-84-307-1954-9 
84-316-7837-1 

acmillan 9780230476332 
978-0230475489 
978-0230404984 

Teide 978-84-307-1928-0 

Teide 978-84-307-1992-1 
978-84-307-1996-9 
978-84-307-1993-8 
978-84-307-1997-6 

------------------------------------  

    

 

PRÉSTEC  

5€  

2€  

5€  

2€  

5€  

5€  

5€  

5€  

Total  

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Banc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 6 de setembre 2018, de 
te pel C/ Amical de Mauthausen, 14). 

En el moment de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels llibres per part de la 
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MATERIAL ESCOLAR (4t): 
 

- 1 agenda escolar Ed ADDITTIO

- 2 carpetes mida foli 

- 4 llibretes de línies sense espiral mida foli, 
ESCOLOFI, de 50 fulls (colors: groc, 
taronja, vermella, lila) 

- 1 llibreta de quadres grans sense espiral 
mida foli, ESCOLOFI, color vermell

- 1 flauta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Llibres de text i material escolar 
CURS 2018-19 

1 agenda escolar Ed ADDITTIO 

4 llibretes de línies sense espiral mida foli, 
ESCOLOFI, de 50 fulls (colors: groc, 

1 llibreta de quadres grans sense espiral 
mida foli, ESCOLOFI, color vermell 

- 1 estoig no metàl·lic amb:

o 2 llapis STAEDTLER nº 2

o 1 goma 

o 1 maquineta

o 1 bolígraf blau

o 1 bolígraf vermell

o 1 regle de 30 cm

o 1 regle de 15cm

o 1 caixa de colors de fusta 
STAEDLER (12 unitats)

o 1 caixa de retoladors EDDING 
1200 (20 unitats)

o 1 caixa de ceres MANLE
unitats) 

o 2 cola de barra PRITT

o 1 tisores KAIKUT

o 2 pinzells MILAN nº 6 i 8

o 1 típex de cinta

1 estoig no metàl·lic amb: 

2 llapis STAEDTLER nº 2 

1 maquineta 

1 bolígraf blau 

1 bolígraf vermell 

1 regle de 30 cm 

1 regle de 15cm 

1 caixa de colors de fusta 
STAEDLER (12 unitats) 

1 caixa de retoladors EDDING 
1200 (20 unitats) 

1 caixa de ceres MANLEY (15 

2 cola de barra PRITT 

1 tisores KAIKUT 

2 pinzells MILAN nº 6 i 8 

1 típex de cinta 
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Educació Primària CICLE SUPERIOR 5è
 

LLIBRES DE TEXT: 
 

ÀREA 

Ll. Catalana 
Llengua catalana
Bestiàrium- Francesc Mir

Ll. Castellana 
Lengua castellana
Cambio de amigos 

Ll. Anglesa 
Tiger Team 5 ( Pupil’sBook)
Tiger Team 5 ( ActivityBook) London 
/ A Day in the City (Lectura)

Matemàtiques 
Matemàtiques 5–
Quinze són Quinze 5 

Medi natural, 
social i cultural 

Medi natural (llibre)
Medi social (llibre)

 
 ----------------------------------------------------------------

 

Alumne: 
 

BANC DE LLIBRES DE L’ESCOLA

 

ÀREA 

Ll. Catalana Llengua cata

 Bestiàrium

Ll. Castellana Lenguacastellana

 Cambio de amigos 

Ll. Anglesa Tiger Team 5 (pupil’sbook)

Matemàtiques  Matemàtiques

Medi natural, social i 
cultural 

Medi natural

Medi social

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Banc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 
11:00 a 13:00h a la sala de Reunions 

En el moment de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels llibres per part de la 
família. 

Posteriorment els llibres seran lliurats a l’alumne a través de l
  

Llibres de text i material escolar 
CURS 2018-19 

Educació Primària CICLE SUPERIOR 5è 

LLIBRE EDITORIAL

a 5 – Projecte Duna 
Francesc Miralles (lectura) 

Teide 
GPSantillana

Lengua castellana  5 – Proyecto Duna 
Cambio de amigos – Pedro Sorela (lectura) 

Teide 
Loqueleo-
Santillana 

Pupil’sBook) 
Tiger Team 5 ( ActivityBook) London 
/ A Day in the City (Lectura) 

Macmillan 

– Projecte Duna 
Quinze són Quinze 5 – (Quadern de càlcul ràpid) 

Teide 
Text la Galera

(llibre) 
Medi social (llibre) 

Teide 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Curs: 

 

BANC DE LLIBRES DE L’ESCOLA 
 

LLIBRE 

Llengua catalana 5–ProjecteDuna  

Bestiàrium- Francesc Miralles (lectura) 

Lenguacastellana 5–ProyectoDuna  

Cambio de amigos – Pedro Sorela (lectura) 

Tiger Team 5 (pupil’sbook) 

Matemàtiques 5 – Projecte Duna 

Medi natural (llibre) 

Medi social (llibre) 

 

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Banc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 
 planta Baixa (accés directe pel C/ Amical de Mauthausen, 14).

En el moment de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels llibres per part de la 

Posteriorment els llibres seran lliurats a l’alumne a través de la tutora. 

 

EDITORIAL ISBN 

Santillana 
978-84-307-1382-0 
978-84-166-6119-0 

978-84-307-1446-9 
978-84-912-2222-4 

978-02-304-3130- 
978-02-304-3133-1 
978-02-300-1020-8 

Text la Galera 
978-84-3071-747-7 
978-84-7739-996-4 

978-84-307-1452-0 
978-84-307-1457-5 

------------------------------------  

    

 

PRÉSTEC  

5€  

2€  

5€  

2€  

5€  

5€  

5€  

5€  

Total  

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Banc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 6 de setembre 2018, de 
recte pel C/ Amical de Mauthausen, 14). 

En el moment de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels llibres per part de la 



Llibres de text i

 

  

 

MATERIAL ESCOLAR (5è): 
 

- 1 agenda escolar Ed ADDITTIO

- 6 llibretes mida foli quadriculades, amb 
marge i amb espiral (colors: groc, taronja, 
blau, verd, lila i vermell) 

- 1 llibreta de quadre petit, sense espiral 
mida DINA5, vermella, ESCOLOFI, de 50 
fulls 

- 1 llibreta pentagramada de 6mm

- 1 estoig amb: llapis, goma, maquineta, 
bolígraf blau, bolígraf vermell,
negre i bolígraf verd i llapis de colors

- 1 regle de 30 cm 

- 1 escaire 

 
 
  

Llibres de text i material escolar 
CURS 2018-19 

1 agenda escolar Ed ADDITTIO 

6 llibretes mida foli quadriculades, amb 
marge i amb espiral (colors: groc, taronja, 

1 llibreta de quadre petit, sense espiral 
LOFI, de 50 

1 llibreta pentagramada de 6mm 

1 estoig amb: llapis, goma, maquineta, 
bolígraf blau, bolígraf vermell,bolígraf 

verd i llapis de colors 

- 1 cartabó 

- 1 transportador 

- 1 carpeta 

- 1 caixa de retoladors EDDING 1200 (20 
unitats) 

- 1 caixa de ceres MANLEY (15 unitats)

- 1 cola de barra PRITT

- 1 tisores KAIKUT 

- 1 compàs MAPED

- 2 pinzells MILAN nº 6 i 8

- 1 flauta 

- 1 carpeta classificadora

1 caixa de retoladors EDDING 1200 (20 

1 caixa de ceres MANLEY (15 unitats) 

1 cola de barra PRITT 

 

1 compàs MAPED 

2 pinzells MILAN nº 6 i 8 

1 carpeta classificadora 
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Educació Primària CICLE SUPERIOR 6è
 

LLIBRES DE TEXT: 
 

ÀREA 

Ll. Catalana Llengua catalana 6 
L’estranyadesapariciódelaLaura
(lectura) 

Ll. Castellana Lengua castellana 
Lachicaquepatinayeltontoquelaquiere
Guerrero(lectura) 

Ll. Anglesa TigerTracks 6 (pupil’sbook)
 TigerTracks 6 (activitybook)
 Edinburgh /Festival Fear (lectura)

Matemàtiques Matemàtiques 6 – Projecte Duna
 Quinze són Quinze 6 

Medi natural, Medi natural (llibre)
social i cultural Medi social (llibre) 

 
 ----------------------------------------------------------------

 

Alumne: 
 

BANC DE LLIBRES DE L’ESCOLA
 

ÀREA 

Ll. Catalana Llengua catalana

 L’estranya desaparició de la Laura 

Ll. Castellana Lengua castellana 

 La chica que patina y el tonto que la quiere (lectura)

Ll. Anglesa Tiger Team 6 (pupil’sbook)

Matemàtiques  Matemàtiques 6 

Medi natural, social i 
cultural 

Medi natural

Medi social

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Banc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 
11:00 a 13:00h a la sala de Reunions 

En el moment de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels llibres per part de la 
família. 

Posteriorment els llibres seran lliurats a l’alumne a través de l
  

Llibres de text i material escolar 
CURS 2018-19 

Educació Primària CICLE SUPERIOR 6è 

LLIBRE EDITORIAL

6 – Projecte Duna 
L’estranyadesapariciódelaLaura–JosepTorrent 

Teide 
GPSantillana

 6 – Proyecto Duna 
Lachicaquepatinayeltontoquelaquiere-Andrés 

Teide  
LoqueleoSantillan
a 

TigerTracks 6 (pupil’sbook) Macmillan
TigerTracks 6 (activitybook) Macmillan
Edinburgh /Festival Fear (lectura) Macmillan

Projecte Duna Teide 
Quinze són Quinze 6 – (Quadern de càlcul ràpid) Text la Galera

Medi natural (llibre) Teide 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------

 Curs: 

 

BANC DE LLIBRES DE L’ESCOLA 
 

LLIBRE 

Llengua catalana6 –ProjecteDuna  

L’estranya desaparició de la Laura (lectura) 

Lengua castellana  6 – Proyecto Duna  

La chica que patina y el tonto que la quiere (lectura) 

Tiger Team 6 (pupil’sbook) 

Matemàtiques 6 – Projecte Duna 

Medi natural 

Medi social 

 

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Banc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 
 planta Baixa (accés directe pel C/ Amical de Mauthausen, 14).

En el moment de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels llibres per part de la 

Posteriorment els llibres seran lliurats a l’alumne a través de la tutora. 

 

EDITORIAL ISBN 

Santillana 
978-84-307-1964-8 
978-84-166-6129-9 

Santillan
978-84-307-1957-0 
978-84-912-2169-2  

Macmillan 978-0-230-43143-0 
Macmillan 978-0-230-43146-1 
Macmillan 978-0-230-46924-2 

978-84-307-1931-0 
Text la Galera 978-84-7739-997-1 

978-84-3071-994-5 
978-84-3071-998-3 

------------------------------------  

    

 

PRÉSTEC  

5€  

2€  

5€  

2€  

5€  

5€  

5€  

5€  

Total  

Aquelles famílies que vulguin fer ús del Banc de Llibres podran venir a l’escola el  dia 6 de setembre 2018, de 
és directe pel C/ Amical de Mauthausen, 14). 

En el moment de formalitzar el préstec, caldrà signar el compromís de conservació dels llibres per part de la 
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MATERIAL ESCOLAR (6è): 
 

- 1 agenda escolar Ed ADDITTIO

- 6 llibretes mida foli quadriculades, amb 
marge i amb espiral (colors: groc, taronja, 
blau, verd, vermell i lila). 

- 1 llibreta de quadre petit, sense espiral 
mida DINA5, vermella, ESCOLOFI, de 50 
fulls 

- 1 estoig amb: llapis, goma, maquineta, 
bolígraf blau, bolígraf vermell, 
negre i bolígraf verd i llapis de colors

- 1 regle de 30 cm 

- 1 escaire 

- 1 cartabó 

 

 

Llibres de text i material escolar 
CURS 2018-19 

1 agenda escolar Ed ADDITTIO 

6 llibretes mida foli quadriculades, amb 
marge i amb espiral (colors: groc, taronja, 

1 llibreta de quadre petit, sense espiral 
LOFI, de 50 

1 estoig amb: llapis, goma, maquineta, 
bolígraf blau, bolígraf vermell, bolígraf 

verd i llapis de colors 

- 1 transportador 

- 1 carpeta 

- 1 caixa de retoladors EDDING 1200 (20 
unitats) 

- 1 caixa de ceres MANLEY 

- 1 cola de barra PRITT

- 1 tisores KAIKUT 

- 1 compàs MAPED

- 2 pinzells MILAN nº 6 i 8

- 1 flauta 

- 1 carpeta classificadora

1 caixa de retoladors EDDING 1200 (20 

1 caixa de ceres MANLEY (15 unitats) 

1 cola de barra PRITT 

 

1 compàs MAPED 

2 pinzells MILAN nº 6 i 8 

1 carpeta classificadora 


