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LLIBRES I QUOTES CURS 2020-2021 (*) 

 

 
 

 

EI3 
 

Matemàtiques 38,89 Pack complet Innovamat 

Quota material 65,00  

TOTAL 103,89  

EI4 
 

Matemàtiques 38,89 Pack complet Innovamat 

Quota material 65,00  

Devolució quota material -15,00  

TOTAL 88,89  

EI5 
 

Matemàtiques 38,89 Pack complet Innovamat 

Quota 65,00  

Devolució quota material -15,00  

TOTAL 88,89  

1PRI 
2PRI 

Matemàtiques 46,21 Pack complet Innovamat 

Quota material 75,00  

Devolució quota material -15,00  

Quota digital 12,00  

TOTAL 118,21  

3PRI 
 

Matemàtiques 46,21 Pack complet Innovamat 

Avaluem per competències 12,00 Avaluem competències bàsiques 3. Ed. Cruïlla. ISBN: 978-84-661-3233-6 

Anglès 19,00 GRAMMAR GOALS. Pupil’s book 2. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-44576-5 

Quota material 60,00  

Devolució quota material -15,00  

Quota digital 12,00  

TOTAL 134,21  

4PRI 
 

Matemàtiques 46,21 Pack complet Innovamat 

Avaluem per competències 12,00 Avaluem competències bàsiques 4. Ed. Cruïlla. ISBN: 978-84-661-3234-3 

Quota material 60,00  

Devolució quota material -15,00  

Quota digital 12,00  

Flauta 9,00  

TOTAL 124,21  

5PRI 
 

Matemàtiques 46,21 Pack complet Innovamat 

Avaluem per competències 12,00 Avaluem competències bàsiques 5. Ed. Cruïlla. ISBN: 978-84-661-3235-0  

Anglès 19,00 GRAMMAR GOALS. Pupil’s book 3. Ed. Macmillan. ISBN: 978-0-230-44583-3 

Quota material 60,00  

Devolució quota material -15,00  

Quota digital 12,00  

TOTAL 134,21  

6PRI 
 

Matemàtiques  21,00 Resolució de problemes 6è. Mètode DECA. Ed. Santillana. ISBN: 978-84-9047-112-8 

Avaluem per competències 12,00 Avaluem competències bàsiques 6. Ed. Cruïlla. ISBN: 978-84-661-3236-7 

Quota material 60,00  

Devolució quota material -15,00  

Quota digital 12,00  

TOTAL 90,00  
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MATERIAL INDIVIDUAL DE L’ALUMNAT (*) 
 

 

EI5 
 

Carpeta de plàstic amb gomes groga 

1PRI 
 

3 carpetes de dues anelles mida foli amb llom de 4cm (sense pestanya) 

2 estoigs de cremallera (millor que siguin grans) 

1 joc de 5 separadors 

1 carpeta de plàstic de gomes verda 

1 funda de plàstic verda amb velcro 

1 carpeta DINA3 per dibuix 

2PRI 
 

2 carpetes de dues anelles mida foli amb llom de 4cm (sense pestanya) 

2 estoigs de cremallera (millor que siguin grans) 

1 joc de 5 separadors 

1 carpeta de plàstic de gomes taronja 

1 funda de plàstic taronja amb velcro 

3PRI 
 

1 carpeta de 2 anelles mida foli llom de 4cm 

1 joc de 10 separadors de plàstic per la carpeta d’anelles. 

1 carpeta de plàstic de gomes sense separadors 

3 llapis, 3 gomes, maquineta, bolígraf blau, vermell i verd, regle de 15cm, colors i retoladors, 
retolador de punta fina negre, tisores i 2 coles.  

1 quadern Escolofi tapa dura amb espiral tamany foli de color groc i quadrícula 8x8 amb marge 

1 funda de plàstic blava amb velcro  (anglès) 

4PRI 
 

1 carpeta de 2 anelles mida foli llom de 4 cm. 

1 joc de 10 separadors de plàstic per la carpeta d’ anelles. 

1 carpeta de plàstic de gomes sense separadors 

3 llapis, 3 gomes, maquineta, bolígraf blau, vermell i verd, regle de 15cm, colors i retoladors, 
retolador de punta fina negre, tisores i 2 coles.  

1 funda de plàstic groga amb velcro (anglès) 

5PRI 
 

1 carpeta de 2 anelles mida foli de 7,5cm de llom. 

1 joc de 10 separadors de plàstic per la carpeta d’ anelles. 

1 carpeta de gomes amb separadors. 

1 llapis de mines 

1 retolador fluorescent groc. 

1 regle de 30 cm, un transportador d’angles, un escaire i un cartabó. 

1 compàs (amb rodeta). 

1 portafolis de plàstic. 

1 funda de plàstic verda amb velcro (anglès) 



6PRI 
 

1 carpeta de 2 anelles mida foli de 7,5cm de llom. 

1 joc de 10 separadors de plàstic per la carpeta d’ anelles. 

1 carpeta de gomes amb separadors. 

llapis, goma, maquineta, bolígraf blau, verd, negre i vermell, un punta fina negre, regle de 15cm, 
colors i retoladors, tisores i 2 coles. 

1 llapis de mines 

1 retolador fluorescent groc. 

1 regle de 30cm, un transportador d’angles, un escaire i un cartabó. 

1 compàs (amb rodeta). 

1 portafolis de plàstic 

1 funda de plàstic vermella amb velcro (anglès 

 
 
 
(*) Quota material Educació Infantil inclou: 
 

 Material d’aula: Llapis, gomes, colors, retoladors, ceres, pintures, cola, tisores... 
 Papereria: folis, cartolines, fotocòpies, material d’enquadernació... 
 Material de manualitats 
 Material de racons i joc simbòlic 

 
La quota de material de 1PRI i 2PRI inclou: 
 

 Material d’aula: Llapis, gomes, colors, retoladors, ceres, pintures, cola, tisores... 
 Papereria: folis, cartolines, fotocòpies, material d’enquadernació... 
 Material de manualitats 
 Llibres de lectura i diccionaris 
 Agenda 

 
La quota de material de 3PRI, 4PRI, 5PRI i 6PRI  inclou: 
 

 Papereria: folis, cartolines, fotocòpies, material d’enquadernació... 
 Material de manualitats 
 Llibres de lectura i diccionaris  
 Agenda 

 
La devolució de 15€ correspon a l’import de la quota de material que s’estima que no es va gastar durant el període de 
confinament 
 
La quota digital inclou: 
 

 Reposició de material digital: ordinadors, tauletes, ratolins, auriculars... 
 Reposició de les làmpades de projecció 
 Compra de material complementari: material de la impressora 3D i material d’ús de cicle superior 

 
 
 
El material individual de l’alumne (primària) es pot guardar d’un curs per l’altre si no s’ha acabat d’utilitzar  i no es 
demana cap marca en concret. 
 
 
 
 
 


