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LLIBRES DE TEXT 

 Coneixement del Medi Natural 6  

Ed. Santillana. Projecte “Saber Fer”....................................................ISBN 978-84-9130-3190 

 Coneixement del Medi Social 6 

Ed. Santillana. Projecte “Saber Fer”....................................................ISBN 978-84-9130-3183 

 

Recordar que els llibres de Plàstica, Anglès i Valors són els de 5è curs 

 

MATERIAL DIDÀCTIC 

 1 Carpeta classificadora. 

 4 Llibretes d’una ratlla, amb marges, mida foli, amb espiral contínua i tapes dures. 

 1 Llibreta de quadrícula de 5mm, mida foli, espiral contínua i tapes dures. 

 La llibreta d’anglès de 5è l’han de portar per a 6è. 

 Joc de regles i compàs. 

 Llapis, goma, maquineta, bolígrafs (blau, negre i roig), colors, pegament, tisores, ... 

 1 capsa de mocadors de paper. 

 1 paquet de tovalloletes humides. 

 Flauta Fuzeau soprano, model Barroca ref/8264 

 Llibreta música amb espiral. ADDITIO M12. Música Appunto 

 15 euros, pels conceptes d’agenda escolar, folis, impressions i material d’ús comú. Aquesta 

quantitat s’haurà d’abonar a “LA CAIXA” mitjançant el codi de barres del darrera, abans del 

30 de JULIOL. Cal indicar el nom, cognoms i curs que farà l’alumne i guardar el resguard 

que es genera. 

 

LLIBRES DE REUTILITZACIÓ (el centre els deixa en préstec als alumnes) 

 Matemàtiques 6. Ed. Santillana. Projecte “La casa del saber 

 Català 6. Llengua Catalana. Ed. Edebé. Projecte “Talentia” 

 Castellà 6. “Palabra y Comunicación 6”. Ed. Edebé 

 

 

LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC  Curs 19-20 

Cicle Superior – 6è 
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CODI DE BARRES 

Cal ingressar 15 euros. 

Data límit: 30 de juliol. 

A l’hora de fer l’ingrés, cal indicar el nom, cognoms i curs que farà l’alumne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al setembre, CAL RETORNAR a l’escola el justificant del pagament amb el nom, cognoms i curs 

de l’alumne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REUNIÓ INFORMATIVA A LES FAMÍLIES 

Dijous 26 de setembre de 2019 

12:30h 

Aula psicomotricitat 

 

 


