
 

 

 

 

 

 
 

LLIBRES CURS 2021-2022 

 
ESCOLA MEDITERRÀNIA 



 

 

Educació infantil P3 
 

 
LIBRES DE CONSULTA (Ed.Cruïlla): 

 
- Petita enciclopèdia de la granja - Petita enciclopèdia del mar - Petita enciclopèdia de la natura 

 
- Petita enciclopèdia de les cries d’animals - Petita enciclopèdia dels animals - Aprèn els noms del camp 

 
- Aprèn els noms dels animals -   Aprèn els noms del mar - Aprèn els noms de la natura 

 
- Aprèn els noms del cos - Aprèn els noms de l’escola 

Llibres de consulta per treballar els projectes de diferents editorials. 

LECTURES (Ed. Barcanova): 

 
- En Tabalet - Tocar la lluna - L’ós petit - Els tres óssos 

- Els músics de Bremen - El lleó i el ratolí - Els tres porquets 
 

 

 

 

 



 

 

Educació infantil P4 
 

 
LLIBRES DE CONSULTA (Ed.Cruïlla): 

 
- Petita enciclopèdia de la granja - Petita enciclopèdia del mar - Petita enciclopèdia de la natura 

 
- Petita enciclopèdia de les cries d’animals - Petita enciclopèdia dels animals - Aprèn els noms del camp 

 
- Aprèn els noms dels animals -   Aprèn els noms del mar - Aprèn els noms de la natura 

 
- Aprèn els noms del cos - Aprèn els noms de l’escola 

Llibres de consulta per treballar els projectes de diferents editorials. 

LECTURES (Ed. Barcanova): 

 
- El dofí - Les set cabretes i el llop - El lleó i la lleona - La caputxeta vermella 

- El berenar de Nadal - L’hort de l’escola - La verema - Temps de castanyes 



 

 
 
 
 
 

 
LLIBRES DE CONSULTA (Ed.Cruïlla): 

Educació infantil P5 
 

- Petita enciclopèdia de la granja - Petita enciclopèdia del mar - Petita enciclopèdia de la natura 

- Petita enciclopèdia de les cries d’animals - Petita enciclopèdia dels animals - Aprèn els noms del camp 

- Aprèn els noms dels animals - Aprèn els noms del mar - Aprèn els noms de la natura 

- Aprèn els noms del cos - Aprèn els noms de l’escola 
 

 
Llibres de consulta per treballar els projectes de diferents editorials. 

 
LECTURES (Ed. Barcanova):  

- Aladí i la llàntia meravellosa -La balena -Mirar el cel -El nap 

-La festa major -Gegants i capgrossos -El cavall -La bruixa bruna 

-Ui, quina por! -El Selvin viu a Guatemala -Castells i castellers -Les estacions de l’any 

-Ui, quin temps farà 
   



 

 

1r d’educació primària 

Steps in to English. Pupil’s Book 1. Macmillan. 

Matemàtiques 1r, projecte Duna. Ed. Teide 

Diccionaris Barcanova de la llengua catalana 

Diccionario de la lengua española .Primaria (La Galera/Barcanova) 

Atles de geografia de Catalunya. Barcanova 

Llibres de lectura: Els follets sabaters, Onze embarbussaments, El petit avet, La granota eixerida, 

Sóc la Supermosca, El flautista d’Hamelin, El lleó i el ratolí, Nicolau, el savi mentider, La Superlola 

fa de bruixa, Los reyes del barrio, Quiero una mascota, Laura tiene miedo. 



 

 

2n d’educació primària 
 
 

 Heroes Work Book 2 

Matemàtiques 2n, projecte Duna. Ed. Teide 

Diccionaris Barcanova de la llengua catalana 

Diccionario de la lengua española .Primaria. (La Galera/Barcanova) 

Atles de geografia de Catalunya. Barcanova 

Llibres de lectura: El pastor mentider, La girafa del coll curt, Mmm...mosques!, La fada menta. Mala sort o 

bona sort, Tomàs i les paraules màgiques, La girafa del coll curt, Fricandó, Nyam-nyam, El Roc escriu 

una història, El ratón de campo y el ratón de Ciudad, La cigarra y la hormiga, Una de dos, Las aventuras 

del capitán calzoncillos. 



 

 

3r d’educació primària                      
Heroes 3 Activity Book Essentials .  

Heroes 3 Pupil´s Book 

Llengua catalana 3r projecte Duna. Ed. Teide  

Matemàtiques 3r projecte Duna. Ed. Teide  

Ciències de la naturalesa 3r projecte Duna. Ed. Teide 

Ciències socials 3r projecte Duna. Ed. Teide 

Diccionaris Barcanova de la llengua catalana 

Diccionario de la lengua española .Primaria. (La Galera/Barcanova)  

Atles de geografia de Catalunya. Barcanova 

Llibres de lectura: Els casos de l’inspector Sito i mai tinc por, Un cargol fabufantàstic, Estimades feres, De cap a peus. Poemes del cos 

humà, La meva germana Aixa, Los zorros del Norte, El pequeño vampiro, El capitán calzoncillos y La invasión de los pérfidos tiparracos 



 

 

4t d’educació primària 
 

Llengua catalana 4t projecte Duna. Ed. Teide  

Matemàtiques 4t projecte Duna. Ed. Teide  

Ciències de la naturalesa 4t projecte Duna. Ed.Teide 

Ciències socials 4t projecte Duna. Ed. Teide 

Diccionaris Barcanova de la llengua catalana 

Diccionario de la lengua española .Primaria. (La Galera/Barcanova) 

Atles de geografia de Catalunya. Barcanova 

Llibres de lectura: Poemes de cada dia, Quina família!, L’al·lucinant galàctic i piràtic viatge del pare, Matilda, Priscilla Kram. 

Assassinat al tren, Dragón busca princesa, El pirata mala pata, No hay derecho, El diario de Marcelo, Priscilla Kram. Tras la huella del 

escritor de notas. 



 

 

5è d’educació primària 

Heroes 5 Activity Book Essentials 

Heroes 5 Pupil´s Book 

Ciències de la naturalesa 5è projecte Duna. Ed.Teide 

Ciències socials 6è projecte Duna. Ed. TeideDiccionaris 

Barcanova de la llengua catalana 

Diccionario de la lengua española .Primaria. (La Galera/Barcanova) 

Atles de geografia de Catalunya. Barcanova 

Llibres de lectura: Ser nen no és tan fàcil, Los Lagartijos , Jo, Elvis Riboldi. 



 

 

6è d’educació primària 

Heroes 6 Activity Book Essentials 

Heroes 6 Pupil´s Book 

Ciències de la naturalesa 4t projecte Duna.Ed.Teide 

Ciències socials 4t projecte Duna. Ed. Teide 

Diccionaris Barcanova de la llengua catalana 

Diccionario de la lengua española .Primaria. (La Galera/Barcanova) 

Atles de geografia de Catalunya. Barcanova 

Llibres de lectura: Wonder, Hachiko. El perro que esperava, La tieta Adela a Sevilla. 


