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LLISTAT DE LLIBRES 5è DE PRIMÀRIA 

CURS 2020-2021 
 

CASTELLÀ 

NATURALS 

SOCIALS 

● LLICÈNCIA DIGITAL: Es podrà adquirir únicament a la botiga online d’Icono 
allà on també comprareu els chromebooks.  

MATEMÀTIQUES ● JUMP MATHS 5.1. ISBN: 978-84-942928-7-3 (només a la llibreria Bergas) 
● JUMP MATHS 5.2. ISBN: 978-84-942928-8-0 (només a la llibreria Bergas) 

MÚSICA ● Quadernet d'exercicis nº 10. Ed. Nadal. ISBN 978-84-788-7212-1 
● Quadernet d'exercicis nº 11. Ed. Nadal. ISBN 978-84-788-7213-8 

 
 

MATERIAL QUE HEU DE COMPRAR 
 

* 3 quaderns tamany foli grapat de dues línies per: 1 per català,1 per castellà i 1 per anglès. 
* 3 quaderns tamany foli grapat de quadres per: 1 per matemàtiques i 1 per ciències.  
* 1 quadern per religió només si està acabat el del curs passat. 
* 1 estoig petit per bolígrafs blau i vermell, llapis, maquineta i goma. 
* 1 regle, un escaire, un cartabó, un compàs i un transportador. 
* 3 carpetes tamany foli (classe, anglès i música). 
* 1 bloc de dibuix. 
* 1 quadernet de música ADITO de pentagrames nº 5. 
* 1 flauta dolça marca Honner. 
* Agenda escolar (de l’escola). 
 
El material del curs anterior que es pugui seguir usant s’ha d’aprofitar.  
 
MOLT IMPORTANT 

● Per un correcte funcionament de les classes demanam que es respectin les            
característiques del material així com les marques. Si no, s’haurà de tornar. 

● Tot aquest material es reposarà quan sigui necessari i cada quadern ha de dur el nom,                
llinatges i curs posat a la portada en bolígraf.  

 
 
ALTRA INFORMACIÓ 

● INICI CLASSES. Començaran el 10 DE SETEMBRE amb l’horari complet de les 9h a              
les 14h. 

 
● VENDA DE LLIBRES. Dijous 3 de setembre de 10 a 18h a l'escola. Socis APIMA 10%                

de descompte. La venda de llibres al centre estarà condicionada a les condicions             
sanitàries del moment.  
 

● REUNIÓ FAMÍLIES. Queda pendent establir la data de la reunió col·lectiva de famílies             
de principi de curs. 

 
● QUOTA ESCOLAR. En començar el nou curs informarem de la quantia a pagar de la               

quota de material escolar. 
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