6è DE PRIMÀRIA
RELACIÓ DE MATERIAL I LLIBRES
CURS 2019-2020
MATERIAL
 Paper vegetal (en tenen del curs anterior).
 Un estoig amb un regle petit, llapis negre, llapis de colors, retoladors, punta fina negre, vermell,
blau, goma, maquineta, un bolígraf blau i un vermell.
 Una barra de pasta d’enganxar.
 Unes tisores de punta rodona d’acer inoxidable, que tallin bé.
 Un regle de 30 cm, escaire o cartabó, transportador d’angles i compàs.
 Un sobre d’etiquetes adhesives de 34 x 67 mm.
 Una carpeta de gomes mida foli sense compartiments.
 Una grapadora petita amb grapes de recanvi.
 Uns quants clips.
 Un dossier de 40 pàgines (en tenen de 5è).
 Dos dossiers de plàstic transparent.
 Una carpeta amb separadors (no cal comprar-la, la facilita l’Escola)
 Dues carpetes senzilles transparents en forma de sobre amb tanca (mida foli)
Poden aprofitar el material i llibres de consulta que ja tinguin del curs passat
En el rebut del mes de setembre hi haurà un càrrec de 5,50 € de l’agenda escolar.
I en els rebuts dels mesos d’octubre, gener i abril hi haurà un càrrec de 13,00 € corresponent al
material didàctic comú que s’utilitzarà a la classe durant aquest curs.

RELACIÓ DE L’EQUIPAMENT ESCOLAR
 Equip d'Educació Física: pantalons curts, samarreta i xandall.
La roba esportiva la podeu adquirir a través de la intranet de l’escola.
(Ja es notificarà quins dies faran les classes d’educació física)

És important que tot l’equipament i el material vagi marcat amb nom i cognoms
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LLIBRES
6è PRIMÀRIA
Amazing Rooftops 6
Class book
Activity book

Ed. Oxford

Francès
978‐84‐673‐4140‐9
(Mateix de 5è) 978‐84‐673‐5120‐0

Galipette Initiation, Livre de l’élève + MultiRom
Galipette Initiation, Cahier d’activités en français

Editorial Oxford

Matemàtiques 978‐84‐682‐1576‐1

Matemàtiques 6

Ed. Vicens Vives

Anglès

978‐01‐941‐6845‐8
978‐01‐941‐6842‐7

Català

978‐84‐967‐3571‐2

Wonder

R.J. Palacio

La Campana

Català

978‐84‐661‐3025‐7

Serena

Dolors Garcia
i Cornellà

Cruïlla

Català

978‐84‐261‐3917‐7

Contes per telèfon

Gianni Rodari

Joventud

Castellà

978‐84‐670‐3304‐5

La habitación de arriba

Joahanna Reiss

Ed. Espasa
Juvenil

Castellà

978‐84‐233‐4241‐9

El príncipe destronado

Miguel Delibes

Ed. Destino
Col. Austral

Castellà

978‐84‐316‐5358‐3

El ojo de cristal y Charlie saldrá esta noche

Cornell Woolrich

Ed. Vicens Vives
Cucaña

Consulta

978‐84‐682‐0526‐7

Atles geogràfic de Catalunya i del Món
(El mateix del curs passat)

Institut Cartogràfic
Llatí

Ed. Vicens Vives

Consulta

978‐84‐294‐8756‐5

Diccionario esencial ‐ Lengua Española
(El mateix del curs passat)

Ed. Santillana

Consulta

978‐84‐412‐3107‐8

Diccionari de Català ‐ Dídac
(El mateix del curs passat)

Enciclopèdia
Catalana

Consulta

978‐84‐913‐6100‐8

Els verbs catalans conjugats

J.B. Xuriguera

Ed. Claret

Consulta

978‐84‐913‐6129‐9

Los verbos castellanos conjudados

J.B. Xuriguera

Ed. Claret

* Les famílies que participen en el projecte de socialització dels llibres no han de comprar el
llibres en verd.
Durant el curs escolar és possible que es recomani la compra d’algun altre llibre de lectura.
Recomanem comprovar que no hi hagi cap error en els llibres i quadernets. Cal marcar-los amb
el nom de l’alumne/a en un lloc ben visible a la portada.
Podeu fer la compra dels llibres i del material a l'Abacus del CC Finestrelles
del 25 de juliol al 12 de setembre amb un:
- 20% de descompte en els llibres d’ensenyament obligatori
- 15% de descompte en el material
- 5% de descompte en els llibres de lectura, d’acord amb la Llei del llibre
Abacus CC Finestrelles: Laureà Miró, núm. 4 d'Esplugues de Llobregat
Horari de 9:30 a 22:00 h. de dilluns a dissabte
Mail: finestrelles@abacus.coop
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