LLISTAT DE LLIBRES 5è EP 22-23
-

LENGUA CASTELLANA 5º DE PRIMARIA. OPERACIÓN MUNDO. ED ANAYA.
ISBN:978-84-143-0192-0

-

ANGLÈS:

-

MATEMÀTIQUES: INNOVAMAT 5è ISBN: 978-84-18364-31-0
- (Aquest llibre es vendrà al mateix centre durant el mes de setembre)

-

NATURALS: SCIENCE BITS. Plataforma amb llicència digital. (Es vendrà al mateix centre durant el
mes de setembre)

●

Cada alumn@ ha de lliurar al seu tutor/-a els resguards bancaris corresponents dels pagaments durant la
primera setmana del curs. En fer-ho lliurarà els llibres i llicències a cadascú.

-

LLIBRES DE LECTURA:
- “El dit màgic” de Roald Dahl. Editorial Jollibre. ISBN 9788416661244
- “Tom Sawyer” de Mark Twain. Vicens Vives. Col·lecció Cucanya. ISBN: 9788468214337

-

El Centre facilitarà una AGENDA a cada alumn@

ALL ABOUT US NOW 5 CB ISBN 978-01-94074-98-8

ES PREGA que poseu el nom de l’alumn@ a LLAPIS.

MATERIAL
-

2 quaderns de quadres 5 mm - espiral - tamany foli - fulls classificatsper colors i marge - microperforats
1 carpeta classificadora tamany foli
1 carpeta amb elàstics (religió)
1 carpeta amb fulls de plàstic per classificar (música)
1 quadern de dibuix sense marge, mínim 30 fulls.
1 estoig de cremallera tipus bossa amb material imprescindible: bolígrafs (blau,vermell, negre i verd),
llapis, goma, maquineta de fer punta, tisores, barra adhesiva.
1 regle que càpiga dins l’estoig. (15cm o 20cm)
Calculadora bàsica
1 ratolí
1 auriculars individuals

●
●
●

S’ha de disposar d’un ORDINADOR i WIFI a casa per poder realitzar les tasques encomanades.
IMPORTANT! Pensau a ESCRIURE EL NOM a tot el material d’aquest full.
RECORDAU que l’alumnat ha de REPOSAR i REVISAR el MATERIAL al llarg del curs.

LLISTAT DE LLIBRES 6è EP 22-23
-

LENGUA CASTELLANA:
6º de Primaria. Pieza a pieza Editorial ANAYA. ISBN 978-84-698-4482-3

-

MATEMÀTIQUES: INNOVAMAT 6è ISBN 978-84-18-36496-9
(Aquest llibre es vendrà al mateix centre durant el mes de setembre)

-

SOCIALS:
• PROJECTE SABER FER CIÈNCIES SOCIALS 6è EP Editorial Santillana ISBN 978-84-680-8638-5

-

ANGLÈS:

-

NATURALS: SCIENCE BITS. Plataforma amb llicència digital es vendrà al mateix centre durant el
mes de setembre..

●

Cada alumn@ ha de lliurar al seu tutor/-a els resguards bancaris corresponents dels pagaments durant la
primera setmana del curs. En fer-ho lliurarà els llibres i llicències a cadascú.

-

LLIBRES DE LECTURA:
- “Les aventures de la mà negra” de Hans Jürgen Press. La Magrana - L’Esparver.
El Centre facilitarà una AGENDA a cada alumn@
ES PREGA que poseu el nom de l’alumn@ a LLAPIS.

-

ALL ABOUT US NOW 6 CB ISBN 978-01-940-7513-8

MATERIAL
-

2 quaderns de quadres 5 mm - espiral - tamany foli - fulls classificatsper colors i marge - microperforats
1 carpeta classificadora tamany foli
1 carpeta amb elàstics (religió)
1 carpeta amb fulls de plàstic per classificar (música)
1 quadern de dibuix sense marge, mínim 30 fulls.
1 estoig de cremallera tipus bossa amb material imprescindible: bolígrafs (blau,vermell, negre i verd),
llapis, goma, maquineta de fer punta, tisores, barra adhesiva.
1 regle que càpiga dins l’estoig. (15cm o 20cm)
Calculadora bàsica
1 ratolí
1 auriculars individuals

●
●
●

S’ha de disposar d’un ORDINADOR i WIFI a casa per poder realitzar les tasques encomanades.
IMPORTANT! Pensau a ESCRIURE EL NOM a tot el material d’aquest full.
RECORDAU que l’alumnat ha de REPOSAR i REVISAR el MATERIAL al llarg del curs.

