ESCOLA PLA DE L’AMETLLER – BANYOLES – CURS 17-18

LLIBRES DE TEXT
EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI
P4
EDITORIAL

TÍTOL

ONDA CASALS

CAP I CUA: QUALITATS 2
(9788421832752)
CAP I CUA:NUMERACIÓ I CÀLCUL 2
(9788421832677)

ESCOLA PLA DE L’AMETLLER – BANYOLES – CURS 17-18

LLIBRES DE TEXT
EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI
P4
EDITORIAL
ONDA CASALS

TÍTOL
CAP I CUA: QUALITATS 2
(9788421832752)
CAP I CUA:NUMERACIÓ I CÀLCUL 2
(9788421832677)

ESCOLA PLA DE L’AMETLLER – BANYOLES – CURS 17-18

LLIBRES DE TEXT
EDUCACIÓ INFANTIL: PARVULARI
P5
EDITORIAL

TÍTOL

ONDA CASALS

CAP I CUA: NUMERACIÓ I CÀLCUL Nº 4 (9788421832691)
CAP I CUA: NUMERACIÓ I CÀLCUL Nº 5 (9788421832707)

BARCANOVA

2 contes de la col·lecció “El bosc de colors” (els que
teniu marcats amb una creu)
La llebre i la tortuga
Sant Jordi, el valent
M’ha caigut una dent
En Pere sense por
El petit avet de Nadal
La princesa i el pèsol
Els follets sabaters
El lleó i el ratolí
Els tres porquets
L’aneguet lleig
En Patufet
En Tabalet
Tocar la lluna
L’ós petit
La rateta
Les set cabretes i el llop
La llegenda de Sant Jordi
La caputxeta vermella
En Joan brut
Ui, Quina por!
La bruixa Bruna

El berenar de Nadal
L’hort de l’escola
Tinc una mascota
Som solidaris
Les abelles i la mel
La Vella Quaresma
La vaca
El tió de Nadal
El dofí
El nap
La Bella dorment
Mirar el cel
Cal Sopes
El gegant

Els alumnes que tinguin germans grans poden aprofitar els contes que ja
tenen, en lloc de comprar els contes marcats.

ESCOLA PLA DE L’AMETLLER – BANYOLES – CURS 17-18

LLIBRES DE TEXT
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
1r
MATÈRIA
Anglès

EDITORIAL
Macmillan

Religió

Claret

TÍTOL
TIGER TALES 1
(Pupil’s book)
(9781380018083)
El Jardiner
(9788472638532)

CAL QUE TOTS ELS LLIBRES ESTIGUIN FOLRATS I TOT EL MATERIAL PORTI
EL NOM DE L’ALUMNE.

El llibre de lectura de català entra en el programa de reutilització
de llibres de l’escola, sense cap cost.
MATERIAL PERSONAL PER ALS ALUMNES:
- 1 estoig amb cremallera (buit)
- 1 carpeta de plàstic de color vermell mida foli
- 1 auriculars petits dins una bosseta amb el nom.
- 1 llibreta de ratlles mida foli sense espiral
- 1 capsa de 12 plastidecors
- 1 capsa de 12 retoladors Staedtler
- 1 capsa de 12 unitats de colors de fusta Staedtler
- 1 caixa de mocadors de paper
- 1 cola de barra de 40 g
- 2 llapis Staedtler
- 2 gomes Milan
- 2 maquinetes
- 1 sobre DN4 transparent
- 1 motxilla petita sense rodes

CAL QUE CADA ALUMNE/A COMPRI ELS DOS CONTES QUE TENIU MARCATS AMB UNA CREU.
COL·LECCIÓ ALA DELTA: ROJA

CAPSA DE CONTES Baula (ll. lligada)

Papitis

Camí del Sol

La Bruixa sense escombra

La màgia dels regals

Tomàs i el llapis màgic

El meu primer llibre de Sant
Jordi

La princesa que va perdre el
nom
La girafa del coll curt
El Món Perillós
El carter que es va convertir
en carta

Els Reis d’Orient i el misteri
del camell perdut
Una capsa de colors vius
Me’n vaig de colònies
La selva d’en Miquelet

La selva de la Sara

Camí del mar

El príncep i el mirall

Ell i jo

Cediu el pas al conill Albert

Ha passat el circ

El Roc es queda sol

Parrac, el fill del drac

Mamitis

Pluja de sons i colors

Llàgrimes de cocodril

Sant Jordi, la princesa i en
Roderic

Tomàs i la goma màgica
Pep, l’escombriaire
D’on surt aquesta nena?
A la nit, el bosc belluga
La moneda d’or
La mainada de la reina
L’orquesta de la Clara
L’arbre de Nadal
La mare té angines
Dos ratolins de bosc
A a vuitena te’n sortiràs
Qui sóc jo?

El nas 365 de l’home dels
Nassos
El somni de l’Amaia
Un petit gegant
Sota el coixí... una porta
El país de la Tardor
Dorm, petita
Avui és Sant Jordi
El gall enamorat
En Banyeta i el caganer
La Jordina i el drac Parrac
M’agrada
Un blau com una catedral

ESCOLA PLA DE L’AMETLLER – BANYOLES – CURS 17-18

LLIBRES DE TEXT
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
1r
MATÈRIA
Anglès

EDITORIAL
Macmillan

TÍTOL
TIGER TALES 1
(Pupil’s book)
(9781380018083)

CAL QUE TOTS ELS LLIBRES ESTIGUIN FOLRATS I TOT EL MATERIAL PORTI
EL NOM DE L’ALUMNE.

El llibre de lectura de català entra en el programa de reutilització
de llibres de l’escola, sense cap cost.
MATERIAL PERSONAL PER ALS ALUMNES:
- 1 estoig amb cremallera (buit)
- 1 carpeta de plàstic de color vermell mida foli
- 1 auriculars petits dins una bosseta amb el nom.
- 1 llibreta de ratlles mida foli sense espiral
- 1 capsa de 12 plastidecors
- 1 capsa de 12 retoladors Staedtler
- 1 capsa de 12 unitats de colors de fusta Staedtler
- 1 caixa de mocadors de paper
- 1 cola de barra de 40 g
- 2 llapis Staedtler
- 2 gomes Milan
- 2 maquinetes
- 1 sobre DN4 transparent
- 1 motxilla petita sense rodes

CAL QUE CADA ALUMNE/A COMPRI ELS DOS CONTES QUE TENIU MARCATS AMB
UNA CREU.
COL·LECCIÓ ALA DELTA: ROJA

CAPSA DE CONTES Baula (ll. lligada)

Papitis

Camí del Sol

La Bruixa sense escombra

La màgia dels regals

Tomàs i el llapis màgic

El meu primer llibre de Sant
Jordi

La princesa que va perdre el
nom
La girafa del coll curt
El Món Perillós
El carter que es va convertir
en carta

Els Reis d’Orient i el misteri
del camell perdut
Una capsa de colors vius
Me’n vaig de colònies
La selva d’en Miquelet

La selva de la Sara

Camí del mar

El príncep i el mirall

Ell i jo

Cediu el pas al conill Albert

Ha passat el circ

El Roc es queda sol

Parrac, el fill del drac

Mamitis

Pluja de sons i colors

Llàgrimes de cocodril

Sant Jordi, la princesa i en
Roderic

Tomàs i la goma màgica
Pep, l’escombriaire
D’on surt aquesta nena?
A la nit, el bosc belluga
La moneda d’or
La mainada de la reina
L’orquesta de la Clara
L’arbre de Nadal
La mare té angines
Dos ratolins de bosc
A a vuitena te’n sortiràs
Qui sóc jo?

El nas 365 de l’home dels
Nassos
El somni de l’Amaia
Un petit gegant
Sota el coixí... una porta
El país de la Tardor
Dorm, petita
Avui és Sant Jordi
El gall enamorat
En Banyeta i el caganer
La Jordina i el drac Parrac
M’agrada
Un blau com una catedral

ESCOLA PLA DE L’AMETLLER – BANYOLES – CURS 17 – 18

LLIBRES DE TEXT
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
2n
MATÈRIA

EDITORIAL

TÍTOL

Llengua
Catalana

Vicens Vives

Activitats Llengua 2
(9788468229744)

Matemàtiques

Vicens Vives

Anglès

Macmillan

Religió

Claret

Activitats Matemàtiques 2
(9788468229737)
TIGER TALES 2 (pupil’s book)
(9781380018090)
Anem-hi
(9788472638679)

El quadern de castellà es vendrà a la classe al preu de 10 euros.
El llibre de lectura de català entra en el programa de reutilització
de llibres de l’escola, sense cap cost.
CAL QUE TOTS ELS LLIBRES PORTIN EL NOM DE L’ALUMNE I ESTIGUIN
FOLRATS.

MATERIAL PERSONAL PER ALS ALUMNES:
-

1 estoig amb cremallera (buit)
Un bolígraf BIC blau
Una bolígraf BIC vermell
1 capsa de 12 unitats colors de fusta
1 capsa de 10 retoladors Staedtler
1 motxilla sense rodes
1 carpeta de gomes de plàstic, vermella.
Uns auriculars petits dins una bosseta amb el nom.
4 llapis Staedtler
4 gomes Milan
2 maquinetes
1 cola de barra 40 g
1 calculadora senzilla (amb el nom)
1 regle de 15 cm

ESCOLA PLA DE L’AMETLLER – BANYOLES – CURS 17-18

LLIBRES DE TEXT
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE INICIAL
2n
MATÈRIA

EDITORIAL

Llengua
Catalana
Matemàtiques

Vicens Vives

Anglès

Mcmillan

Vicens Vives

TÍTOL
Llengua2
(9788468228242)
Matemàtiques 2
(9788468228822)
TIGER TALES 2 (pupil’s book)
(9781380018090)

El quadern de castellà es vendrà a la classe al preu de 10 euros.
El llibre de lectura de català entra en el programa de reutilització
de llibres de l’escola, sense cap cost.
CAL QUE TOTS ELS LLIBRES PORTIN EL NOM DE L’ALUMNE I ESTIGUIN
FOLRATS.

MATERIAL PERSONAL PER ALS ALUMNES:
-

1 estoig amb cremallera (buit)
Un bolígraf BIC blau
Una bolígraf BIC vermell
1 capsa de 12 unitats colors de fusta
1 capsa de 10 retoladors Staedtler
1 motxilla sense rodes
1 carpeta de gomes de plàstic, vermella.
Uns auriculars petits dins una bosseta amb el nom.
4 llapis Staedtler
4 gomes Milan
2 maquinetes
1 cola de barra 40 g
1 calculadora senzilla (amb el nom)
1 regle de 15 cm

Els dos contes que teniu marcats amb una creu
BARCANOVA SÈRIE GROGA
El forçutmanyòs i el
lleóxerraire

BARCANOVA SÈRIE TARONJA

El dimoni sense feina

La bruixa de les estacions

La sirena en la llauna de
sardines

Museu zoològic

El superheroi de la tele

L’any del Blauet

Marina

La Lisa i el gatsensenom

Cavall de mar

L’any de l’Esquirol

Les ensopegades de
l’Alícia Paf

El sol i la pluja
La Llufa, quina mofeta!

El cel que es mou

El foc de la nit

En Charly, el ratolí
caçagats

La Magali ja ho sap

Otto

La bruixa i el mestre

Tocats del bolet

Un elefant amb el cor
d’ocell

La volta al món en taxi

Germà del sóssos
La gallineta que volia
pondré ous d’or
La Caputxeta Vermella,
Verda, Groga, Blava i
Blanca
Els tres amics
El bòlid

Les coses de la Berta
Els negocis del señor Gat
En el cor del bosc
Un desembre congelat i
altrescontes
M’avorreixo, va dir en Pol
Pinyons de maduixa
El Pop dels Nou Tentacles

L’Òscar i el lleó de
Correus

En Màtic i Internet

Bona nit, Joan

Les bambes noves d’en
Marc

L’Osvald, l’elefant
musical
En Kiki vol xocolata!
Embolics a palau

El misteridels Ogres
Golafres
Missatges galàctics
Pet de llop
La cançó del bosc cremat

ESCOLA PLA DE L’AMETLLER – BANYOLES – CURS 17-18

LLIBRES DE TEXT
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE MITJÀ
3r
MATÈRIA

EDITORIAL

Matemàtiques.

Santillana

Anglès

Macmillan

Religió

Claret

TÍTOL
Projecte Saber fer
(9788490471609)
TIGER TEAM 3 (Activity book
A)
(9780230431041)
L’Astronau
(9788472639294)

CAL QUE TOTS ELS LLIBRES PORTIN EL NOM DE L’ALUMNE I ESTIGUIN
FOLRATS.

MATERIAL PERSONAL PER ALS ALUMNES:
- 1 llibreta petita, sense espiral, prima i ratllada (anglès)
- 2 llibretes ratllades grosses 50 fulls DINA4 (sense espiral) i 1 llibreta
quadriculada de quadrat gran (sense espiral)
( Recomanem la marca Papyrus o Escolofi per a les llibretes)
- 1 carpeta classificadora (tipus acordió)
- 1 portafolis de tapes dures amb pinça
- Un estoig amb un bolígraf blau, un de vermell i un de negre (millor els que es poden
esborrar), un punta fina negre, 2 llapis Noris nº2, un regle de 15-17cm, una maquineta, una
goma, un retolador fluorescent, colors de fusta, retoladors, una cola de barra i unes
tisores.

- Uns auriculars per informàtica.
Música: 1 llibreta de fundes i 1 flauta dolça Hohner de plàstic (d’una peça) funda verda.

Programa de reutilització de llibres de text: els llibres de text de llengua
catalana, llengua castellana, medi, Pupil’s book 4 (anglès) i 2 llibres de lectura
seran adquirits per l’escola. S’oferiran a l’alumnat en concepte de lloguer amb un
import total de 20 euros.

ESCOLA PLA DE L’AMETLLER – BANYOLES – CURS 17-18

LLIBRES DE TEXT
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE MITJÀ
3r
MATÈRIA

EDITORIAL

Matemàtiques

Santillana

Anglès

Macmillan

Ensenyaments
Alternatius

Teide

TÍTOL
Projecte Saber fer
(9788490471609)
TIGERTEAM 3 (Activity book A
)
(9780230431041)
Valors Socials i cívics.
(9788430718764)

CAL QUE TOTS ELS LLIBRES PORTIN EL NOM DE L’ALUMNE I
ESTIGUIN FOLRATS.

MATERIAL PERSONAL PER ALS ALUMNES:
- 1 llibreta petita, sense espiral, prima i ratllada (anglès)
- 2 llibretes ratllades grosses 50 fulls DINA4 (sense espiral) i 1 llibreta
quadriculada de quadrat gran (sense espiral)
( Recomanem la marca Papyrus o Escolofi per a les llibretes)
- 1 carpeta classificadora (tipus acordió)
- 1 portafolis de tapes dures amb pinça
- Un estoig amb un bolígraf blau, un de vermell i un de negre (millor els que es poden
esborrar), un punta fina negre, 2 llapis Noris nº2, un regle de 15-17cm, una maquineta, una
goma, un retolador fluorescent, colors de fusta, retoladors, una cola de barra i unes
tisores.

- Uns auriculars
Música: 1 llibreta de fundes i 1 flauta dolça Hohner de plàstic ( d’una peça) funda verda.

Programa de reutilització de llibres de text: els llibres de text de llengua
catalana, llengua castellana, medi, Pupil’s book 4 (anglès) i 2 llibres de
lectura seran adquirits per l’escola. S’oferiran a l’alumnat en concepte de
lloguer amb un import total de 20 euros.

ESCOLA PLA DE L’AMETLLER – BANYOLES – CURS 17-18

LLIBRES DE TEXT
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE MITJÀ
4t
MATÈRIA

EDITORIAL

Matemàtiques

Santillana

Anglès

Macmillan

Religió

Claret

Llibre de lectura

Barcanova

TÍTOL
Projecte Saber fer
(9788490470657)
TIGERTEAM 4(Activity bookA)
(9780230431188)
L’Entrenador
(9788472639223)
La pedra encantada (Laura Baix)
(84-489-1577-1)

CAL QUE TOTS ELS LLIBRES PORTIN EL NOM DE L’ALUMNE I ESTIGUIN
FOLRATS.

MATERIAL PERSONAL PER ALS ALUMNES: ( es poden aprofitar les
llibretes de 3r)
- Uns auriculars per informàtica.
- 2 llibretes ratllades grosses DIN A4 50 fulls ( sense espiral )
- 1 llibreta quadriculada (quadrat gros) DIN A4 50 fulls (sense espiral)
(Recomanem la marca Papyrus o Escolofi per a les llibretes)
- Estoig amb: un bolígraf blau, un de vermell i un de negre, un punta fina negre, 2
llapis Noris nº2, un regle de 15-17cm, una maquineta, una goma, un retolador fluorescent,
colors de fusta, retoladors, una cola de barra i unes tisores.
Música: 1 llibreta de fundes de música i 1 flauta dolça Hohner de plàstic ( d’una peça) funda
verda.

Programa de reutilització de llibres de text: els llibres de text de llengua
catalana, llengua castellana, medi, Pupil’s book 4 (anglès) i 2 llibres de lectura
seran adquirits per l’escola. S’oferiran a l’alumnat en concepte de lloguer amb un
import total de 20 euros.

ESCOLA PLA DE L’AMETLLER – BANYOLES – CURS 17 – 18

LLIBRES DE TEXT
EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE MITJÀ
4t
MATÈRIA

EDITORIAL

Matemàtiques

Santillana

Anglès

Macmillan

Llibre de lectura

Barcanova

TÍTOL
Projecte Saber fer
(9788490470657)
TIGERTEAM 4(Activity bookA)
(9780230431188)
La pedra encantada (Laura Baix)
(84-489-1577-1)

CAL QUE TOTS ELS LLIBRES PORTIN EL NOM DE L’ALUMNE I ESTIGUIN
FOLRATS.

MATERIAL PERSONAL PER ALS ALUMNES: ( es poden aprofitar les
llibretes de 3r)
- Uns auriculars per informàtica.
- 2 llibretes ratllades grosses DIN A4 50 fulls ( sense espiral )
- 1 llibreta quadriculada (quadrat gros) DINA4 50 fulls (sense espiral)
(Recomanem la marca Papyrus o Escolofi per a les llibretes)
- Estoig amb: un bolígraf blau, un de vermell i un de negre, un punta fina negre, 2
llapis Noris nº2, un regle de 15-17cm, una maquineta, una goma, un retolador fluorescent,
colors de fusta, retoladors, una cola de barra i unes tisores.
Música: 1 llibreta de fundes de música i 1 flauta dolça Hohner de plàstic ( d’una peça) funda
verda.

Programa de reutilització de llibres de text: els llibres de text de llengua
catalana, llengua castellana, medi, Pupil’s book 4 (anglès) i 2 llibres de lectura
seran adquirits per l’escola. S’oferiran a l’alumnat en concepte de lloguer amb un
import total de 20 euros.

ESCOLA PLA DE L’AMETLLER – BANYOLES – CURS 17-18

LLIBRES DE TEXT

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE SUPERIOR
5è
MATÈRIA

EDITORIAL

Ll. Catalana

Teide

Ll. Castellana

Teide

Llibrede lectura Barcanova
Anglès

Macmillan

Religió

Claret

TÍTOL
Llengua 5: Projecte Duna
(9788430713820)
Lengua 5. Projecte Duna
(9788430714469)
La bruixa Pallufa (Laura Baix)
(9788448920906)
TIGER TRACKS 5 Act Book A
(9780230431324)
Fes-te a la mar
(9788472639843)

CAL QUE TOTS ELS LLIBRES PORTIN EL NOM DE L’ALUMNE I ESTIGUIN
FOLRATS.

MATERIAL PERSONAL PER ALS ALUMNES:
- 1 estoig no rígid amb llapis, goma, maquineta, punta fina negre, bolígraf blau, negre,
vermell i verd
- 4 llibretes DINA4 quadres 4 mm, espiral .
- 1 llibreta de fundes foli (Música).
- 1 tisores
- 1 portafolis fort.
- 1 compàs, 1 transportador petit i un escaire.
- 1 joc de pintures de fusta i retoladors.
- 1 barra de cola
- 1 flauta dolça Hohner de plàstic d’una peça (funda verda).
- 1 llibreta de música amb pentagrames
- 1 marcador fluorescent.
- Uns auriculars per informàtica.
- Una llibreta petita per anglès (pot servir la de 4t).
- 1 regle de 30 cm
- 1 carpeta classificadora
MATERIAL PERSONAL PLÀSTICA,en una capsa de sabates : - 1 cola líquida. - 1 drap. oueres de plàstic.- Pinzells: 1 de prim (n.2) i 1 de gruixut (n.8) i aquarel.les.
-Témpera (colors bàsics magenta, cian, groc, blanc i negre). –1 got de plàstic.

Programa de reutilització de llibres de text: els llibres de text de matemàtiques,
medi natural , medi social, Pupil’s book 5 (anglès) i 2 llibres de lectura seran
adquirits per l’escola. S’oferiran a l’alumnat en concepte de lloguer amb un
import total de 20 euros.
ESCOLA PLA DE L’AMETLLER – BANYOLES – CURS 17-18

LLIBRES DE TEXT

EDUCACIÓ PRIMÀRIA
CICLE SUPERIOR
5è
MATÈRIA

EDITORIAL

Ll. Catalana

Teide

Ll. Castellana

Teide

Llibrede lectura Barcanova
Anglès

Mcmillan

Ensenyaments
alternatius

Santillana

TÍTOL
Llengua 5. Projecte Duna
(9788430713820)
Lengua 5. Projecte Duna
(9788430714469)
La bruixa Pallufa (Laura Baix)
(9788448920906)
TIGER TRACKS 5 Act book A
(9780230431324)
Educació en valors 5
(9788490474396)

CAL QUE TOTS ELS LLIBRES PORTIN EL NOM DE L’ALUMNE I ESTIGUIN
FOLRATS.

MATERIAL PERSONAL PER ALS ALUMNES:
1 estoig no rígid amb llapis, goma, maquineta, punta fina negre, bolígraf blau, negre,
vermell i verd
- 4 llibretes DINA4 quadres 4 mm, espiral .
- 1 llibreta de fundes foli (Música).
- 1 tisores
- 1 portafolis fort.
- 1 compàs, 1 transportador petit i un escaire.
- 1 joc de pintures de fusta i retoladors.
- 1 barra de cola
- 1 flauta dolça Hohner de plàstic d’una peça (funda verda).
- 1 llibreta de música amb pentagrames
- 1 marcador fluorescent.
- Uns auriculars per informàtica.
- Una llibreta petita per anglès (pot servir la de 4t).
- 1 regle de 30 cm
- 1 carpeta classificadora
MATERIAL PERSONAL PLÀSTICA,en una capsa de sabates : - 1 cola líquida. - 1 drap. oueres de plàstic.- Pinzells: 1 de prim (n.2) i 1 de gruixut (n.8) i aquarel.les.
-Témpera (colors bàsics magenta, cian, groc, blanc i negre). –1 got de plàstic.

Programa de reutilització de llibres de text: els llibres de text de matemàtiques,
medi natural, medi social, Pupil’s book 5 (anglès) i 2 llibres de lectura seran
adquirits per l’escola. S’oferiran a l’alumnat en concepte de lloguer amb un
import total de 20 euros.
ESCOLA PLA DE L’AMETLLER – BANYOLES – CURS 17-18

LLIBRES DE TEXT
EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CICLE SUPERIOR
6è
MATÈRIA

EDITORIAL

Ll. Catalana

Teide

Ll. Castellana

Teide

Anglès

Macmillan

Llibre
lectura

de Cruïlla

TÍTOL
Llengua 6. Projecte Duna
(9788430719648)
Lengua 6. Projecte Duna
(9788430719570)
TIGER TRACKS 6 Act book A
(9780230431454)
El presoner del casal del diable.
(9788466103657)

CAL QUE TOTS ELS LLIBRES PORTIN EL NOM DE L’ALUMNE I ESTIGUIN
FOLRATS.

MATERIAL PERSONAL PER ALS ALUMNES:
- 1 estoig no rígid amb llapis, goma, maquineta, punta fina negre, cola de barra, bolígraf
blau, negre, vermell i verd.
- 4 llibretes DINA4 quadres (4 mm), espiral*.
- 1 regle de 30 cm
- 1 llibreta de fundes foli (Música).
- 1 portafolis fort.
- 1 compàs, 1 transportador petit i 1 escaire.
- 1 joc de pintures de fusta i retoladors.
- 1 llibreta de música amb pentagrames. (MÚSICA)
- 1 carpeta classificadora
- 1 flauta dolça Hohner de plàstic d’una peça (funda verda).
- 1 marcador fluorescent.
- 1 tisores
- Uns auriculars per informàtica.
- Un llapis de memòria de 8 GB.
MATERIAL PERSONAL PLÀSTICA,en una capsa de sabates : - 1 cola líquida. - 1 drap. oueres de plàstic.- Pinzells: 1 de prim (n.2) i 1 de gruixut (n.8) i aquarel.les.
-Témpera (colors bàsics groc, magenta, cian, blanc i negre). –1 got de plàstic.
* Es pot continuar treballant amb les llibretes, la carpeta classificadora, el portafolis fort i la
flauta de 5è.

Programa de reutilització de llibres de text: els llibres de text de matemàtiques,
medi natural, medi social, Pupil’s book 5 (anglès) i 2 llibres de lectura seran
adquirits per l’escola. S’oferiran a l’alumnat en concepte de lloguer amb un import
total de 20 euros.

