
Llibres i material que heu de comprar per als nens i nenes que el curs 
vinent faran 5è de Primària (MÚSTANGS) 

 
Material que tothom ha de comprar: 
- 1 arxivador acordió de plàstic A4 “Data Bank”. 
- 1 Llibreta DIN. A5 (quartilla) de 50 fulls quadriculats i tapa dura. 
- Estoig petit amb: 1 bolígraf negre, un de blau, un de verd 
i un de vermell; llapis, goma, maquineta i 1 marcador fluorescent. 
- Tisores que tallin bé, de punta rodona (serveixen les 
del curs passat) 

- 1 barra de pega. 
- 5 duraclips de tapa dura. 
- Flauta soprano ZENON G. 
- Calculadora (ha de fer: suma, resta, producte, divisió, 
arrel quadrada i ha de tenir memòries). No ha de ser científica. 
- 1 arxivador Uni-System Novocolor. 
- 10 separadors de plàstic de diferents colors per a l´arxivador Uni-
System (serveixen els del curs passat si estan en bon estat) 
- 1 compàs, 1 semicercle, 1 escaire, 1 cartabó i 1 regle de 30 cm. 
- Carpeta de fundes de 30 fundes (per música ja la tenen del curs passat) 

 
 

Quadernet d´activitats: 
 

Només cal que el comprin les famílies que no participen del servei de compra de 
quadernets que ofereix l´escola. 

 
 

- Oxford Rooftops, Activity book 5. Ed Oxford-ISBN- 978-0-19-450368-6 

 
Tot el material ha d'anar marcat amb una etiqueta amb nom i cognoms en un 
lloc visible.



Llibres i material que heu de comprar per als nens i nenes que el curs vinent 
faran 6è de Primària (TUAREGS) 

 
Material que tothom ha de comprar: 
- 1 carpeta amb separadors tipus arxivador, acordió de plàstic, A4 Data 
Bank (serveix la del curs passat si estan en bon estat). 
- 1 Llibreta DIN. A5 (quartilla) de 50 fulls quadriculats i tapa dura. 
- Estoig petit amb: 1 bolígraf negre, un de blau, un de verd 
i un de vermell; llapis, goma, maquineta i 1 marcador fluorescent. 
- 1 tisores que tallin, amb punta rodona (serveixen les 
del curs passat) 
- 1 barra de pega 
- 5 duraclips de tapa dura (serveixen els del curs 
passat si estan en bon estat). 
- 1 arxivador Uni-System Novocolor (serveix el del curs 
passat si està en bon estat). 
- 10 separadors de plàstic de diferents colors per a l´arxivador Uni-
System (serveixen els del curs passat si estan en bon estat). 
- Flauta soprano ZENON G (ja la tenen de l'any passat) 
- Calculadora (la de 5è, si algú no la té n’ha de comprar una de senzilla, que 
no sigui científica, i que tingui les funcions: suma, resta, producte, divisió, arrel 
quadrada i memòries). 
- 1 compàs, 1 semicercle, 1 escaire, 1 cartabó i 1 regle de 30 com (serveixen 
els del curs passat si estan en bon estat). 
- 1 carpeta de 30 fundes (per música, no cal comprar-la ja la tenen del curs 
passat) 

 
Els estris per treballar la geometria els demanarem en el moment de fer-los servir . 

 
Quadernet d´activitats: 

 
- Oxford Rooftops, Activity book 5. Ed Oxford- ISBN-978-0-19-450368-6 
(No cal comprar-lo ja el tenen del curs passat). 


