
2021-2022 5è Primària

Llibres que s’entregaran a inici de curs quan rebem el pagament:

 Editorial Àrea Títol

Oxford Anglès All about us 5 Activity Book

Innovamat Matemàtiques Quadern + llicència digital

Baula Català Llicència digital La llegenda del llegat

Teide Medi Natural Quaderns Projecte DUNA

Teide Medi Social Quaderns Projecte DUNA

El total a ingressar inclou els llibres i la quota de reutilització de llibres i de
material de  suport a l’aprenentatge (40€)

TOTAL A INGRESSAR: 130 Euros

Pagament per transferència bancària indicant el nom de
l’alumne/a.

ES97 2100 1129 7102 0019 9573

Material que la família ha d’adquirir pel seu compte si no el tenen del
curs passat.
Tot el material cal que estigui marcat amb el nom del vostre fill/filla.
Si tenen el material (llibretes incloses) en bon estat, del curs anterior, no fa falta
comprar-lo altra vegada.

5 llibretes de colors diferents, mida foli, quadriculades, amb marge i sense
espiral

Compàs Staedtler 55201 o similar, amb ajust ràpid i micromètric

1 regle de 30 cm (de plàstic rígid)

10 fundes de plàstic amb forats i mida de foli

1 cartabó o un escaire

1 transportador junior DFH Ref 105010 (o similar) (Es recomana que sigui el
més petit possible)

Estoig bàsic: 4 bolígrafs esborrables (blau, vermell, verd, negre), llapis, goma,
maquineta, cola, tisores, regle curt rígid (que càpiga a l’estoig)

1 caixa de retoladors



1 caixa de colors de fusta

1 carpeta arxivadora de 2 anelles

1 carpeta de gomes

1 calculadora bàsica

1 retolador per pissarra blanca de punta mitjana

2 retoladors fluorescents de colors diferents.

1 bloc de dibuix sense marc tamany DIN A3 entre 130g/m2 - 150g/m2

2 pinzells: del número 6 i número 12

1 bata (samarreta vella) i 1 drap

En el cas que no sigui possible fer una transferència bancària ho podeu pagar a  través del caixer
utilitzant el següent codi de barres:


