
LLISTAT DE LLIBRES I MATERIALS ESCOLARS CURS 20-21 
CICLE SUPERIOR
6è de PRIMÀRIA

LLIBRES DE TEXT

TÍTOL ISBN EDITORIAL
Lectura: El club dels maleïts. 1. Maleïda 
germana. Gemma Lienas

978-84-9932-871-3 Estrella Polar

Matemàtiques 6. Quadern per 
practicar. Projecte Duna

978-84-307-1933-4

TeideQuadern del Nou i mig n. 7 978-84-307-3650-8
Quadern del Nou i mig n. 9 978-84-307-3652-2
Quadern del Nou i mig n. 11 978-84-307-3654-6

L’escola participa en el Programa cooperatiu per al foment de la reutilització
de llibres de text, amb l’objectiu d’abaratir el cost a les famílies, d’aquesta
manera no cal que compreu:

TÍTOL ISBN EDITORIAL
TIGER 6 Pupil’s Book 9780230431430 Macmillan
Matemàtiques 6. Projecte Brisa 978-84-307-7072-0 Teide
Educació per a la ciutadania 978-84-412-1801-7 Text
Tram. Coneixement del medi 6 9788441217904 Text
Llengua catalana. Lectures. Cicle Superior - -
La pandilla del gato encerrado. Lecturas 6º 9788466111942 Cruïlla

LLIBRE DE VACANCES (recomanats, trieu-ne un)

TÍTOL ISBN EDITORIAL
Estiu. Quadern de vacances 05 978-84-307-0703-4 Teide
Vacances amb els Ròbits 5. Llibre i solucionari 9788431698591 Vicens Vives
Prepara... SISÈ. Repassa els continguts clau de 
5è de Primària

978-84-412-2241-0 Text

Quadern de vacances 5è 978-84-479-2430-1 Baula

av. de les Escoles, s/n | 08182 Sant Feliu de Codines 
Tel. Primària: 93 866 26 30  | Tel. Infantil: 93 866 21 44
Correu-e: ceipjbalmes@xtec.cat
www.escolajaumebalmes.org



MATERIALS ESCOLARS

 Bata de qualsevol tipus per a la plàstica (amb el nom en una beta de 15 
cm).

 Motxilla  sense rodetes.
 Calculadora.
 Llapis de memòria USB
 Estoig que no sigui metàl·lic amb el següent material de treball:

 Llapis.
 Maquineta.
 Goma d’esborrar.
 Bolígrafs blau, verd  i negre.
 Regle de 15 cm de plàstic dur o metall.
 Tisores
 Tub de cola
 Retoladors.
 Colors de fusta.

 Material per a l’Educació Física:
 Xandall.
 Calçat esportiu.
 Muda  de recanvi.
 Material per a la dutxa: tovallola, xancletes, sabó, pinta…

 Carmanyola per a dur l’esmorzar
 Una cantimplora o ampolla per beure aigua reutilitzable (no vidre, no 

plàstic d’un sol ús)
 Un paquet de mocadors de paper
 Un pot de sabó per a mans (amb dispensador)
 2 mascaretes (una posada i una de recanvi dins d’un sobre o bossa de 

paper, ja que recomanen que sigui un material transpirable)

La  resta  de  material  escolar  necessari  (agenda  escolar,  fulls  fotocopiats,
material de tallers…) es proporcionarà a l’alumnat a compte de l’ingrés que
ha fet cada família per aquest concepte.
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