5è Primària
CURS 2020/21
MATERIAL
-

Etiquetes blanques.
500 fulls blancs amb forats (DIN A4)

-

100 fulls amb forats quadriculats 6 mm. (DIN A4)

-

1 carpeta amb separadors.
1 arxivador amb 2 anelles DIN A4 de 45 mm.
1 paquet de 10 fundes de plàstic, “multitaladro”, mida foli.

-

1 cola de barra PRITT Stick (40 g.)
Una caixa de colors de fusta.

-

Una caixa de retoladors.
Una caixa d’aquarel·les 12 unitats tipus “Art Creation Expression- Royal Talens”, o bé “ Daler
Rowney Simply”.
Un llapis d’aigua per aquarel·la de punta mitjana.
1 tisores cromades amb punxa (16 cm aprox.)
1 regle de 15 a 20 cm.
1 regle de 40 cm.
Estoig amb llapis, goma i maquineta.
1 bolígraf blau, 1 negre i 1 vermell.

-

1 bolígraf punta fina negre.
Agenda escolar 2020/21 (setmana a la vista).

Portar el 1r dia d’escola uns 25 fulls de
cada, la resta es deixa a casa.

Recordeu :
el compàs, esquadres, cartabons, transportador, els pinzells i ceres ja estan recollits a l’escola i els
passarem de classe.
Podeu aprofitar tot aquell material de cursos anteriors que estigui en bones condicions (etiquetes
blanques, tisores, colors, retoladors ...)

5è Primària (Cicle Superior)
CURS 2020/21
LLIBRES DE TEXT
Editorial GRUP PROMOTOR SANTILLANA
- LLENGUA+ Tasques i destreses comunicatives – Sèrie Practica
ISBN: 978-84-9130-765-5
- LENGUA+ Serie comunica ISBN: 978-84-680-5192-5

Editorial TEXT
- ITINERARIS Coneixement del medi natural – ISBN:978-84-412-3334-8

Editorial MACMILLAN
- HEROES 5 - Pupil’s book ISBN: 978-13-8000-856-5

Editorial OXFORD
- EN SCENE 5º PRIM - Livre de l’élève ISBN 978-84-6738-364-5
- EN SCENE 5º PRIM - Cahier d’exercices ISBN 978-84-6738-365-2
LECTURES:
Editorial BARCANOVA
- Sans i Montañá - EN BENJAMÍ i el semàfor que mai no es posava verd.
ISBN: 978-84-489-4133-8
Editorial ALFAGUARA
- Manuel L. Alonso - LA NOCHE DE LOS MONSTRUOS. ISBN: 978-84-204-6514-2

Projecte matemàtiques EMAT de TekmanBooks: inclou llibre (pagament a les plataformes
proporcionades pel centre i lliurament a l’escola a l’inici de setembre)

