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LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL DE 6è. CICLE SUPERIOR.  
CURS 2020/2021 

 
           Llibres (Ampa si voleu): 
 

-TOT TALLERS 6 LLENGUA CATALANA   ISBN 978-84-412-3194-8 Editorial 

Text La Galera 

-TOT TALLERS 6 LENGUA CASTELLANA  ISBN 978-84-412-3250-1 Editorial 

Text La Galera 

-QUADERN RESOLUCIÓ DE PROBLEMES 6è. Mètode DECA. Editorial Santillana         

ISBN 9788490471128 

-ITINERARIS MEDI NATURAL 6 ISBN 978-84-412-3335-5. Editorial Text La         

Galera 

- PROTEGIM LA NATURA. Els ecosistemes ISBN 9788491305958 (NO CAL 
COMPRAR SI EL TENIU DEL CURS PASSAT) 

- ANGLÈS: New Tiger, Activity Book Pack 6, Edit. Macmillan, ISBN 

978-1-380-01128-2 

Llibres de reciclatge i reutilització: 
 

MATEMÀTIQUES 6  Edit. Santillana  ISBN 9788491303145 

RELIGIÓ Catòlica 6, Editorial Edebé. ISBN 978-84-683-1718-2 

Llibre plàstica anglès. Utilitzarem el mateix llibre dels cursos anteriors (el llibre de 4t).              

No cal comprar-lo. Editorial By Me Arts and Craft 4. ISBN 978-84-1586-703-6 

  
Material per comprar (Ampa si voleu): 

 
1 llibreta d’espiral, mida foli amb quadrícula i marge 
3 llibretes (sense línies ni quadres) tamany foli, amb marge, tapa dura i paper de               
70gr/m2. 
1 llibreta A5 d’una ratlla 
1 paquet de 500 fulls, mida DIN-A4. 
1 llapis  
1 goma 
1 maquineta de fer punta. 
1 boli blau, 1 de vermell i  1 de negre. 
1 capsa de retoladors de 36 unitats  
1 capsa de colors de fusta de 12 unitats  
1 capsa de colors Plastidecor 
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1 capsa de ceres MANLEY 
1 barra de pegament  
2 fundes transparents amb forats. 
1 carpeta de gomes amb separadors. 
1 agenda escolar (ha de ser la de l'AMPA) 

 
          Material que tenen del curs passat: 
 

1 arxivador d'oficina amb caixa de 2 anelles i un paquet de separadors. 
1 llibreta A5 de fulls blancs Oxford Open Flex (plàstic sense espiral) color lila. 
1 maquineta de fer punta. 
Tisores.  
1 regle de 30 cm.  
Set de: regle de 15 cm, 1 escaire, 1 cartabó, 1 transportador d’angles (ja ho               
tenen de cicle mitjà). 
1 compàs 
1 capsa de retoladors de 36 unitats  
1 capsa de colors de fusta de 12 u.  
1 capsa de colors plastidecor. 
1 capsa de ceres MANLEY de 12u.  
1 llibreta pentagrames (si l'han de comprar per qualsevol motiu, ha de ser de 4               
pentagrames per pàgina). 
1 flauta HOHNER de plàstic (amb funda i netejador). 
1 dossier de 20 fundes (per a música). 
1 dossier de 20 fundes ( per a anglès). 
1 llibreta d’anglès. 
Calculadora tecles grosses (ja la tenen del curs anterior) 
1 carpeta de gomes amb separadors. 

 
Material complementari: 
 
1 paquet tovalloletes humides 
1 estoig gran no metàl·lic  
1 motxilla senzilla, sense carro incorporat. * A causa del canvi metodològic que             
s'està duent a terme, els alumnes no hauran de portar pes i per això no es necessita                 
portar carro. 
1 caixa grans de mocadors de paper. 
1 500ml Gel Hidroalcohòlic. 
3 euros fotocòpies 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Tot el material que no serà de la marca i mida demanades, s’haurà de 
canviar. 

 
El material que tinguin del curs anterior i que estigui en bon ús, el              
poden seguir   utilitzant. Si no és així, cal tornar-lo a reposar. 

 

 


