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LLISTAT DE MATERIAL 6è NIVELL D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
Curs  2020-21 

 
 

▪ 1 capsa de 10 retoladors STAEDTLER POLYCOLOR 

▪ 1 capsa de llapis de colors de fusta STAEDTLER de 12 unitats. 

▪ 4 llapis STAEDTLER Noris (HB 2) 

▪ 2 bolígrafs BIC de tinta blava 

▪ 1 bolígraf BIC de tinta negra 

▪ 1 retolador per subratllar (subratllador) 

▪ 3 gomes d’esborrar MILAN 430 

▪ 1 barra pegament PRITT (43g) 

▪ 1 paquet de 500 fulls DIN-A4 

▪ 2 capses de mocadors de paper 

▪ Regla 20cm 

▪ 1 maquineta amb dipòsit 

▪ L’agenda de l’escola 

▪ 1 llibreta tamany foli d’una ratlla simple i espiral lateral per a tallers d’escriptura 

 

 

 

Al material no hi heu de posar el nom del/de la vostre/a fill/a enlloc.  

Els/les que ho heu demanat a l’AMIPA, no l’heu de comprar; és només per a saber què heu pagat. 

 

▪ 1 ampolla reutilitzable d’aigua amb el nom, no de vidre. 

▪ 1 bata per fer activitats artístiques 

▪ 1 estoig gran amb una cremallera resistent 

▪ Es recomana comprar la samarreta de xandall de l’escola, la resta de peces són opcionals. 

 

 

 

 

QUADERNETS 

 

▪ LLENGUA CATALANA: 

▪ Ortogrup (lila). Ed. Text-La Galera (ISBN: 978-84-412-2247-2) 
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 MATEMÀTIQUES: 

Benvolgudes famílies, us comuniquem que el curs 2020 – 2021, en l'àmbit matemàtic es treballarà a 

partir d'un material que aposta per un aprenentatge competencial i amb sentit didàctic dels conceptes 

matemàtics. Des de l'escola apostem pel treball manipulatiu i competencial del nostre alumnat, per tant 

hem decidit prescindir dels blocs matemàtics i crear una línia ferma i sistematitzada a partir del material 

d'Innovamat. Tanmateix en cas d'un possible confinament aquesta plataforma assegura la continuïtat 

autoavaluativa dels continguts a l'alumnat de manera autònoma i la formació en línia del professorat. 

El preu de la llicència, amb el material necessari i la plataforma digital és de 40 € per alumne i curs, si es 

compra a través de l’Amipa, si a aquest preu li restem els 24 € dels blocs matemàtics 

que s'utilitzaven fins ara, la diferència amb els altres cursos és de 16 €. Per facilitar-vos aquest 

increment, hem reduït al màxim el llistat de la resta de material per tal que no us suposi un augment 

econòmic. 

Podeu trobar més informació a l’adreça: Què és fer matemàtiques? 

 

 

 

MATERIAL PER ALUMNES NOUS AL CENTRE 

▪ 1 carpeta espiral de 30 plàstics per anglès  

▪ 1 carpeta espiral de 30 plàstics per a música 

▪ 1 carpeta espiral de 30 plàstics per a matemàtiques 

▪ 1 carpeta espiral de 30 plàstics per a ”vull compartir” 

▪ 1 carpeta de plàstic amb gomes 24 x 34 cm color taronja  

▪ 1 carpeta mida foli de plàstic rígid amb gomes i sense separadors per anglès  

▪ 1 carpeta de classificadora de 8 separadors amb gomes 27x35 cm i tapa dura   

▪ 1 flauta dolça HÖHNER amb funda taronja 

▪ 1 llibreta DIN-A5 fulls blancs i espiral lateral per a tertúlies dialògiques amb tapes dures (15x21,5cm) 

 

 


