Llistat de llibres i material curs 2020-2021

Educació Primària 6è Cicle Superior
1. RELACIÓ DE MATERIAL
- Personalitzat per a l’escola i de venta exclusiva a l’Estanc de Fornells:
▪ Agenda.
▪ Carpeta.
▪ Equipació esportiva (per a educació física i sortides).
- 2 llapis de grafit STAEDTLER HB2.
- 1 maquineta de fer punta amb dipòsit.
- 1 goma d’esborrar MILAN 430.
- 1 bolígraf vermell PILOT Supergrip (M) i 2 Bolígraf blau esborrable Frixion Clicker PILOT.
- 1 retolador punta fina negre PILOT V-Ball 0.5.
- 1 tisores escolars KAIKUT de 13cm.
- 2 barres adhesives PRITT 43g.
- 1 capsa de 20 retoladors STAEDTLER 326.
- 1 capsa de llapis de fusta de 24 colors STAEDTLER Noris Club Aquarell 144 10.
- 6 quaderns mida A4 40F 70g quadricula blava 5x5 amb marge marca ESCOLOFI (colors:
groc, verd, blau, vermell, taronja i lila).
- 1 carpeta de dues anelles amb amplada de 40mm.
- 2 estoigs: un per guardar llapis de colors i l’altre per al llapis, bolígrafs, goma,...
- 1 bata o camisa per a plàstica.
- 1 flauta de plàstic HONNER (funda verda).
- 1 compàs STAEDTLER.
- 1 transportador d’angles transparent amb numeració fosca.
- 1 regle de 15cm.
- 1 escaire o cartabó de 20cm.
- 1 fluorescent groc marca STAEDTLER TEXTSURFER.
- 1 carmanyola o similar per portar l’esmorzar diari i un tovalló de roba.
- 1 llapis de memòria.
Atenció: Si part del material ja el teniu del curs passat, no cal comprar-lo. Tot el material que es
pugui, porteu-lo amb el nom i el cognom del vostre fill o filla. Recordeu que les llibretes de 5è, que
no s’hagin acabat, es continuaran a 6è.
Si algun nen/a s’incorpora nou a l’escola, cal que també porti 1 safata transparent porta
documents FAIBO model 93T (“cristal”).
Nota: Aquesta llista és elaborada i revisada cada any per l’equip de mestres de l’escola; per això és
el material recomanat pel centre. Les famílies que decideixin comprar un material d’una altra marca,
demanem que sigui de les mateixes característiques i qualitat que el de la llista.

2. RELACIÓ DE LLIBRES
Matemàtiques

Matemàtiques 6è Primària

978-84-18364-96-9

InnovaMat

Llengua anglesa

Heroes 6. Work Book

978-1-380-05533-0

Ed. Macmillan

