MATERIAL 4t d’educació primària curs 2020-2021
- Un paquet de folis blancs DIN-A4 (100 unitats) per a Naturals i Socials.
- 2 quaderns d’una ratlla (tamany foli) per a castellà i català.
- 1 quadern tamany quartilla d'espiral, fulls quadriculats per a matemàtiques.
- Una carpeta classificadora ( no tipus acordió)
- Una falsilla.
- Una bossa-estoig (no metàl.lica) amb bolígraf blau i vermell, 2 llapis (staedtler, nºHB2), 2
gomes, màquina de fer punta, llapis de colors i retoladors
- 3 fundes de plàstic (tamany foli).
- Unes tisores de punta rodona.
- Un regle de 30 cm i un transportador d'angles.
- Una cola de barra.
- Un rotulador Velleda
- Un instrument musical a elegir entre els següents:
Flauta de bec de plàstic “Hohner”. (imatge d'exemple: http://goo.gl/8IpWGi)
Melòdica amb teclat de piano. (imatge d'exemple: https://goo.gl/gtjiAy)
Glockenspiel escolar en maletí. (imatge d'exemple: http://goo.gl/MA85ik)
- És indispensable l’ús de l’equip esportiu del col.legi MARCAT AMB EL NOM.
Recordau que és necessari folrar i marcar els llibres de text, quaderns i demés material amb
el vostre nom i llinatges.
Salutacions
Segon cicle de primària

Material 5è d'educació Primària curs 2020-2021
Vos informam del material bàsic i imprescindible pel nou curs escolar.
– Auriculars.
– Bolígrafs (blau, negre, vermell i verd), llapis, goma, maquineta de fer punta, tisores, barra
d'aferrar, tippex de rodeta (no líquid), llapis de colors, retoladors i alguns clips.
– Un regla, escaire o cartabó (petits), transportador d'angles, compàs i una calculadora
senzilla.
– 1 quadern tamany quartilla d'espiral i fulls quadriculats per a matemàtiques.
– 2 quaderns tamany fol d'espiral, de 1 ratlla (no microperforat) per a castellà i català.
– 1 paquet de fols blancs DIN-4 per a Naturals i Socials.
– 2 carpetes grans senzilles (carpeta viatgera i una altra per l'aula)
– 1 pauta (falsilla).
– Un instrument de música a elegir entre els següents:
* Flauta de bec de plàstic “Hohner”. (imatge d'exemple:http://goo.gl/8lpWGi)
* Melòdica amb teclat de piano (imatge d'exemple:https://goo.gl/gtjiAy)
* Glockenspiel escolar en maletí (imatge d'exemple:http://goo.gl/MA85ik)
L'instrument musical es pot aconseguir en botigues de música. En cas de tenir dificultats per
aconseguir-ho o tenir dubtes podeu escriure a musica@aulabalear.org.
– És indispensable l'ús de l'equip esportiu del col·legi marcat amb nom.
Recordau que és necessari folrar i marcar els llibres de text, quaderns i demés material
amb el vostre nom i llinatges.
Salutacions,
Segon cicle de primària

Material 6è d'educació Primària curs 2020-2021
Vos informam del material bàsic i imprescindible pel nou curs escolar.
– Auriculars.
– Bolígrafs (blau, negre, vermell i verd), llapis, goma, maquineta de fer punta, tisores, barra
d'aferrar, tippex de rodeta (no líquid), llapis de colors, retoladors i alguns clips.
– Un regla, escaire o cartabó (petits), transportador d'angles, compàs i una calculadora
senzilla.
– 1 quadern tamany quartilla d'espiral i fulls quadriculats per a matemàtiques.
– 2 quaderns tamany fol d'espiral, de 1 ratlla (no microperforat) per a castellà i català.
– 1 paquet de fols blancs DIN-4 per a Naturals i Socials.
– 2 carpetes grans senzilles (carpeta viatgera i una altra per l'aula)
– 1 pauta (falsilla).
– Un instrument de música a elegir entre els següents:
* Flauta de bec de plàstic “Hohner”. (imatge d'exemple:http://goo.gl/8lpWGi)
* Melòdica amb teclat de piano (imatge d'exemple:https://goo.gl/gtjiAy)
* Glockenspiel escolar en maletí (imatge d'exemple:http://goo.gl/MA85ik)
L'instrument musical es pot aconseguir en botigues de música. En cas de tenir dificultats per
aconseguir-ho o tenir dubtes podeu escriure a musica@aulabalear.org.
– És indispensable l'ús de l'equip esportiu del col·legi marcat amb nom.
Recordau que és necessari folrar i marcar els llibres de text, quaderns i demés material
amb el vostre nom i llinatges.
Salutacions,
Segon cicle de primària

Llistat llibres 4t d'educació Primària curs 2020-2021
Àrea
MATEMÁTICAS

Editorial

ISBN

JUMP MATH

Ciències de la Naturalesa
4 4t
t
Ciències Socials 4t

Santillana Illes Balears 978-84-680-9249-2
Santillana Illes Balears 978-84-680-9311-6

LLENGUA +

Santillana

978-84-141-1414-8

LENGUA +

Santillana

978-84-680-5190-1

Llistat llibres 5è d'educació Primària curs 2020-2021
Àrea

5è

Editorial

ISBN

MATEMÁTICAS

JUMP MATH

NATURALS 5

Santillana

9788468092188

SOCIALS 5

Santillana

9788468092751

LLENGUA +
Tasques i destreses comunicatives

Santillana

9788414114186

LENGUA +
Serie comunica

Santillana

9788468051925

The Secret of the Stones, V. Heward Black Cat – Vicens

978-84-682-26231

Vives

Llistat llibres 6è d'educació Primària curs 2020-2021
Àrea

Editorial

ISBN

MATEMÁTICAS

JUMP MATH

NATURALS 6

Santillana

9788468006215

Santillana
6è SOCIALS 6
LLENGUA +
Santillana
Tasques i destreses comunicatives

9788468086385
9788414114124

LENGUA +
Serie comunica

Santillana

9788468051949

The Tomorrow Mirror, Nicola
Prentis

Pearson. Col. Penguin
Active Re

978-1-4479-3805-7

