
 
 
 
 

 
RELACIÓ DE LLIBRES DEL CURS 2022-2023 DE 5è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

 
Treballarem amb llibres en paper en les següents matèries: 
 

NOM DEL LLIBRE EDITORIAL CODI 

Lectura: Un petó de mandarina 
Autor: Eulàlia Canal 

 
Barcanova 

 
ISBN 978-84-489-4596-1 

 
Treballarem amb llibres digitals en les següents matèries: 
 

NOM DEL LLIBRE EDITORIAL LLICÈNCIA 

Ll. catalana 5è EP 
 

Barcanova 
Tramitada per l’escola 

L. castellana 5è EP 
 

Barcanova 
Tramitada per l’escola 

Matemàtiques 5è EP 
 

Barcanova 
    Tramitada per l’escola 

Science (coneixement del 
Medi Natural) (5è) 

Science Bits Tramitada per l’escola 

Amazing Rooftops 5  
Activity Book  

Oxford Tramitada per l’escola 

Amazing Rooftops 5  
Class Book  

Oxford Tramitada per l’escola 

El preu aproximat de les llicències digitals és de 135€ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MATERIAL DEL CURS 2020-2021 DE 5è D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

 
 
Aquest material és el que necessitaràs pel curs vinent (recorda que hi ha material 
del curs passat que pots aprofitar): 
 
● 1 bolígraf blau 
● 1 bolígraf verd 
● 1 rotulador punta fina de color negre 
● 1 llapis 
● 1 goma 
● 1 compàs 
● 1 maquineta 
● 1 carpeta de gomes mida foli color blau 
● 1 carpeta classificadora mida foli,12 departaments, amb separadors 
● 1 regle de plàstic de 30 cm 
● 1 escaire de plàstic de 25 cm 
● 1 cartabò de plàstic de 25 cm 
● 1 transportador d’angles (semicercle de plàstic de 10 cm) 
● 1 caixa de llapis de 12 colors 
● 1 caixa de 12 retoladors 
● 1 tisores escolars 
● 1 barra de cola de 40 gr 
● 30 làmines de dibuix Basik de 130 gr, DIN A-4, sense marge, marca “Gvarro” 
● 1 estoig o bossa per guardar colors, retoladors, llapis,... 
● Ordinador o Chromebook amb ratolí i auriculars 
 

 
Els tutors lliuraran l’agenda del col·legi als alumnes el primer dia de classe. 
 

 
RECORDA QUE NECESSITARÀS: 
 
✔ Bata de l’escola 
✔ Equipació d'Educació Física de l’escola:  

Polo groc 
Pantaló curt blau 
Xandall de l’escola 
 

 
✔ 1 capsa de mocadors de paper 

 
 

 
 


