6è Primària
CURS 2021/22
MATERIAL
- Etiquetes blanques.

- 1 llibreta mil·limetrada grossa (100 fulls).
- 500 fulls blancs foradats (DIN A-4).
- 200 fulls foradats quadriculats 6 mm. (DIN A-4).
- 3 arxivadors amb 2 anelles DIN A-4 de 45 mm.

El 1r dia d’escola portar
uns 100 fulls de cada,
la resta es deixa a casa.

-1
carpeta amb separadors.
- 1 paquets de 10 fundes de plàstic, “multitaladro”, mida foli.
- 30 fulls de dibuix (DIN A-4) sense marge.
- 1 cola blanca PRITT (90 g.) nou envàs amb aplicador doble.
- 1 cola de barra PRITT Stick (40 g.).
- 1 caixa de colors de fusta.
- 1 caixa de retoladors.
- 1 caixa de ceres MANLEY.
- 1 tisores cromades amb punxa (16 cm aprox.).
- 1 regle de 15-20 cm.
- 1 regle de 40 cm.
- 1 retolador punta fina negre.
- 1 bolígraf blau, 1 bolígraf vermell i 1 bolígraf negre.
- Estoig: llapis, goma, maquineta...
- 1 USB amb cinta llarga i buit (recordeu de buidar els treballs del curs anterior).
- Agenda escolar 2021/22 (setmana a la vista).
Recordeu :
● la calculadora, el compàs, esquadres, els pinzells i cartabons ja estan recollits a l’escola.
●

Podeu aprofitar tot aquell material de cursos anteriors que estigui en bones condicions
(etiquetes blanques,tisores, ceres, plastidecors, transportador, arxivadors...).

6è Primària
LLIBRES DE TEXT
CURS 2021/22
Ed. GRUP PROMOTOR SANTILLANA:
*LLENGUA+ Tasques i destreses comunicatives.
ISBN:978-8413155609
*LENGUA+ Serie comunica

ISBN:9788468051949

Ed. MACMILLAN:
*Heroes 6 Digital Pupils Book with Pupil’s Practice Kit
ISBN:9781380065650
*Heroes 6 Digital Workbook

ISBN 9781380014337

Ed. OXFORD:
*EN SCÈNE 6 PRIM LA/ obra

ISBN:978-84-67383652

*EN SCÈNE 6 PRIM Cahier d’exercices/ DVD
ISBN:978-84-67383638

Ed. LA GALERA:
*Rubèn Montañá Ros LES ESFERES DEL TEMPS
ISBN: 978-84-246-6957-7

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

