
 
 
 

CURS: 6è PRIMÀRIA                                                                                   Llibres de lectura i altres materials                                                                                       
 
A part del Chromebook, les llicències Edebé i la llicència Macmillan (anglès), els alumnes de 6è heu de disposar dels llibres i material que detallem tot 
seguit. Recorda que només hauràs de comprar allò que no tinguis. 
 
LLIBRES DE LECTURA: 
 

LLIBRE DE 

LECTURA 

CATALÀ 

LA MÀ NEGRA 978-84-489-1202-4 BARCANOVA 

LLIBRE DE 

LECTURA 

CASTELLÀ 

EL FABULOSO MUNDO DE LAS LETRAS 9788467577846 EDICIONES SM 

LLIBRE TALLER 

DE RAONAMENT Resolució de problemes Mètode DECA 5è 978-84-9047-103-6 

 

SANTILLANA  

LLICÈNCIA 

ANGLÈS 
ACTIVITY PACK 6 MACMILLAN DIGITAL  Compra a través de TPV de l’escola 

LLICIÈNCIA  

MEDI SCIENCE BITS  Informació a la pàgina web de l’escola 

LLICÈNCIES  

EDEBÉ Resta d’assignatures   Informació a la pàgina web de l’escola 

 
MATERIAL: 
Pel proper curs cal que tinguis a punt el següent material que us detallem. Recorda que només hauràs de COMPRAR AQUELLES COSES QUE NO TINGUIS.  

● 12 fulls de dibuix DIN A 3 sense marge blancs (no llibreta) i 6 fulls DIN A 4 sense marge.(no llibreta).  

● 1 capsa de ceres Manley 24 colors (poden ser les de l’any anterior) //  1 carpeta gran dibuix DIN A 3  
● 1 paquet de 100 fulls blancs DIN A 4 // 1 paquet de 100 fulls quadriculats DIN A4 sense forats i sense marges. 
● Regle de 30 cm, escaire i cartabó de 30 cm. Transportador d’angles i compàs Staedtler sèrie mars Confort 552 o 556 

● Un estoig que no sigui de llauna amb: pegament de barra, tisores, llapis, goma, maquineta i bolígrafs: blau, vermell i negre i verd. ( no bolígraf 
multicolor).+ llapis de fusta i retoladors. 

● 2 llibretes grans amb espiral i tapes dures. 
● 1 carpeta arxivadora mida foli (no carpesà) 
●  3 folders de plàstic tipus sobre de diferents colors. 
●  L’agenda escolar es donarà a l’escola.  


