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Cal portar els llibres i el material:  
Divendres, 6  de setembre de 2019 de 10 a 13 hores a l’escola. 
 

       

6è 
Educació Primària 

           Curs 2019-2020 
 
 
 
Àrea Editorial Núm. ISBN Títol  

 
Català Barcanova 978-84-489-4721-7 

978-84-489-4722-4 
Mots 6. Llengua catalana. Coneixements  
Mots 6. Llengua catalana. Dossier  

Castellà Barcanova 978-84-489-4735-4 
978-84-489-4736-1 

Palabras 6. Llengua castellana. Conocimientos  
Palabras 6. Llengua castellana. Dossier  

Medi Barcanova 978-84-489-3540-5 Medi natural 6è. Dossier  
Matemàtiques Jump Math Només es pot adquirir a 

l’AMPA 
Matemàtiques 6è 

Anglès Pearson 9788420568898 Poptropica english 6 pupil’s book pack 
Anglès Pearson  9788420568935 Poptropica english  6 activity book pack 
 
Els diccionaris de castellà i anglès seran els que s’han utilitzat fins ara 
 
Material  
Tot el material en bon estat dels altres cursos es pot aprofitar: 
1 carpeta classificadora 
1 llibreta de quadrícula tamany DNA-5. És per matemàtiques.  
1 flauta dolça soprano Hohner d’una peça, model “melody”, funda verda. 
1 regle de 30 cm, 1 compàs, 1 transportador d’angles i 1 escaire de material rígid.  
1 capsa de 12 retoladors, 1 capsa de 12 llapis de fusta, 1 capsa d’aquarel·les JOVI, de 12 colors. 
6 bolígrafs: 2 blau, 2 vermell i 2 negre (marca BIC). 
1 llapis, 1 goma i 1 maquineta de fer punta. 
1 barra de pegament i unes tisores. 
1 paquets de tovalloletes humides i 2 capses de mocadors de paper. 
És obligatori reposar tot el material que es gasti o es faci malbé durant el curs (regles, bolígrafs...). 
 
Equipament 
Equip esportiu de l’escola marcat amb el nom, s’utilitzarà per a les sortides programades. El trobareu a 
l’AMPA 
Sabatilles esportives.  
1 Bata model d’escola amb el nom i la veta per penjar-la. La trobareu a l’AMPA. 
És obligatori marcar totes les peces de roba amb el nom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


