Curs 2020-2021
6è. Primària

Llibres de Text

EDITORIAL

9788491307457

Matemàtiques 6. Dossier d’aprenentatge.
Programa connexions
Projecte “ Salvem la Terra “

9781380008572

Heroes 6. Pupil’s Book

MacMillan

9780230493742

Heroes 6. Workbook

MacMillan

9788448947507

Barcanova
Santillana

Dossier fotocòpies Medi Natural
Dossier fotocòpies castellà
Dossier fotocòpies català
Agenda Escolar -es distribueix a l’escolaDossier Activitats Complementàries -es distribueix
a l’escola-

Socialització: _ Diccionaris: Català/ Castellà/ Anglès/Francès
_ Lectura:Antología de textos. “El misterio de las palabras pintadas”

LLIBRES DEL CURS 19-20
Català

Llengua+ 5è

Castellà

CLOE 5.

Francès

Vitamine et Plus 2, cahier d’exercices

Medi natural

Coneixement del medi natural 5è, Santillana

MATERIAL A ADQUIRIR PER LES FAMÍLIES
Els alumnes han disposar d’aquest material a l’ inici de curs:
Material 6è.
Primària
Bolígraf blau, vermell i verd
Llapis i goma d’esborrar Milan
Regle de 15 cm. (que càpiga a l’estoig)
1 capsa de colors de fusta
1 capsa de retoladors
1 goma d’enganxar en barra Pritt
1 retolador negre de punta fina
Tisores escolars
Carpeta classificadora
Aquarel·les Pelikan

* Cal posar el nom al material

MATERIAL DISTRIBUÏT DES DE L’ESCOLA
El material que a continuació es detalla estarà a disposició de l’alumnat durant el
curs escolar 2020-2021 i se li lliurarà progressivament al llarg d’aquest:
6è.
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Folis DIN A4 blancs, quadriculats i de colors variats
Làmines de dibuix blanques i de colors variats
Paper cel·lofana en colors variats
Paper kraft colors variats
Paper de seda en colors variats
Paper xarol en colors variats
Paper crespó en colors variats
Cartolines grans de colors variats i blanques
Etiquetes autoadhesives
Fulls de plastificació DIN A4 i DIN A3
Pinzells de diferents mides
Cola blanca i vernís fixador
Cartró ondulat i paper continu
Pintura de colors variats
Fotocòpies
Clips, xinxetes, cinta adhesiva, ...
Material per manualitats

