Llistat de Llibres de text
5è Cicle Superior Curs 2020-2021
ISBN
LLIBRE
EDITORIAL
Llengua Catalana
978-84-661-3235-0
Avaluem Competències bàsiques 5
Cruïlla
Matemàtiques
978-84-8582-0078
Resolució de problemes. Mètode DECA
Santillana
Lectures
978-84-9804-950-3
La crida del bosc
Castellnou
978-84-1645-741-0
Wonder ( català)
La Campana
978-84-6759-270-2
La película de la vida ( Castellà)
Barco de Vapor
NOTES
Els llibres els hauran de portar els mateixos alumnes el dia 15 de setembre.
Una vegada comprovat que són els adequats, tots els llibres s’hauran de folrar i amb el nom ficat.
Es recomana que tot l’alumnat tingui al seu abast un ordinador per poder treballar des de casa amb les
llicències digitals i donar continuïtat al Projecte Tac de l’escola i al Pla Digital del Departament.
Us deixem l’enllaç del proveïdor de material informàtic de l’escola on , en cas de necessitat, podeu adquirir
els ordinadors amb preus especials pels alumnes de l’escola i amb facilitat de finançament.
http://escolatorrojaimiret.nextec-edu.com/
Aquest curs s’ha habilitat una plataforma per millorar la comunicació amb les famílies mitjançant l’APP
Dinantia . Al Setembre rebreu informació per la seva utilització.
Per a les despeses de fotocòpies d’activitats lectives, fulls DIN-A4, fulls DIN-A3, cartolines, papers
i materials diversos per a l’àrea de Plàstica, tallers i celebracions, han de portar el justificant d’haver
ingressat 32 euros * ( MIRAR ANOTACIÓ IMPORTANT) al caixer automàtic ( Pagaments a tercer
codi 918 ) o transferència al Banc Sabadell Atlàntic S.A. situat a Rambla Catalunya nº 4
Nºcompte 0081 - 0331 - 25 - 0001110320
* IMPORTANT:

*Les famílies que estan al corrent de pagament de la quota de material del curs 2019-2020,
només hauran de pagar 22 euros ja que els 10 euros restants són en compensació de
l’últim trimestre del curs 19-20.
El resguard de l’ingrés s’ha de donar al/a la mestre/a.
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Llistat de Material Escolar 5è Cicle Superior 2020-2021
QUANTITAT
1
1
1
1
1
1
1
1
1

DESCRIPCIÓ DE MATERIAL

Llapis Staedtler nº 2.
Llapis Triplus.
Goma.
Maquineta.
Bolígraf blau, un negre, un vermell i un verd.
Estoig petit flexible amb cremallera per posar-hi tot l’anterior.
Llibreta quadricula. Mida 210 x 297mm. 80 fulles. Amb espiral,
marge i sense forats.
Capsa de 12 colors de fusta.
Capsa de retoladors.

1

Barra de pegament IMEDIO STICK de 40 grams.
Tisores de punta rodona.
Estoig flexible gran amb cremallera per posar la resta de material.
Regle de 40cm.
Transportador d’angles de plàstic Transparent Safta ref 2/430/15.

1

Compàs.

1

Esquadra i cartabó.

1

Capsa d’aquarel·les de 12 colors.

1
1
1
1

1

Arxivador de cartró folrat amb quatre anelles de 40mm. Amb
gomes per tancar
Paquet de separadors de colors.
Paquet de 100 fulls blancs DIN-A4 80gr.
Carpeta de 40 fundes (anglès).
Dossier de 30 fundes (música). És necessari que el dossier porti
les fitxes del curs anterior.
Paquet de 10 fundes tamany foli.
Agenda de l’escola (comprar a l’AMPA).

1

Carpeta gran de plàstica mida 50x35 cm aprox.

1

Bata (model de l’escola). Per plàstica

1

Gel Hidroalcohòlic 500ml.

1

Pot de sabó de mans 500ml.

1

Paquet de mocadors.

1

Rotllo de paper de cuina.

1

Paquet de tovalloletes humides per activitats de plàstica.

1
1
1
1

1
1

Tot el material s’haurà de portat a l’escola el dia 14 de setembre. El material que es trobi en
bon estat del curs anterior, es pot reutilitzar.
És important que tot el material estigui marcat amb el nom.
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Programes de Reutilització 5è curs

Els llibres d’aquests programes estan subvencionats pel Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, per l’Ajuntament de Vila-seca i aportats per les Famílies de la
nostra Escola. Per tant NO ELS HAURAN DE COMPRAR.
Aquests llibres són propietat de l’Escola. Es deixaran en préstec durant el curs escolar per
a ús de cada alumne/a. Les famílies es comprometen a respectar unes normes d’ús i cura
d’aquests llibres, aprovades pel Consell Escolar del Centre. Seran els següents:
Aportats pel Departament d’Educació

Curs 2015-2016

Ciències de la Naturalesa. Ed. Baula. ISBN: 978-84-479-2784-5

Curs 2015-2016

Ciències Socials. Ed. Baula. ISBN: 978-84-479-2786-9

Aportats per l’Ajuntament de Vila-seca
Curs 2009-2010
DICCIONARI d’ANGLÈS. Oxford Pocket. Ed. Oxford
Curs 2012-2013
Diccionari de llengua Catalana editorial Santillana ISBN: 978-84-7918-718-7
Curs 2013-2014
Matemàtiques 5è editorial Santillana ISBN 978-84-7918-536-7
Curs 2014-2015
Lectures diverses editorials per potenciar el pla lector
Curs 2015-2016
Lectures diverses editorials per potenciar el pla lector
Curs 2016-2017
Big Surprise 5 Class Book + multi Rom
Curs 2017-2018
Coneixement del medi natural 5è editorial Santillana
Curs 2018-2019
Coneixement del medi social 5è editorial Santillana
Curs 2020-2021
Llengua Catalana Editorial Santillana
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