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LLIBRES TEXT SISÈ PRIMÀRIA CURS 2020-2021 

 

ÀREA TÍTOL EDITORIAL IDIOMA 

 
Matemàtiques 

P.R. Projecte “Saber fer” 
ISBN 978-84-680-9432-8 

Santillana 
Illes Balears 

 
Català 

 

Ll. Catalana 
P.R. Projecte “Saber fer” 
ISBN 978-84-680-9158-7 

Santillana 
Illes Balears 

 

Català 

 

L. Castellana 
 

P.R. Proyecto “Saber Hacer” 
ISBN 978-84-680-4890-1 

 

Santillana 
 

Castellà 

 

Naturals P.R. Ciències Naturals 6 (ZOOM) 

          ISBN 978-84-682-6278-9 

 

Vicens Vives 
Illes Balears 

 

Català 

 

Socials P.R. Ciències Socials 6 (ZOOM) 

            ISBN 978-84-682-6279-6 

 

Vicens Vives 
Illes Balears 

 

Català 

 

 
Anglès 

Oxford Rooftops 
P.R. Class book 6 ISBN 978-0-19-450381-5 

 

 
Oxford 

 

 
Anglès 

 

Activity book 6 ISBN 978-0-19-450382-2 

 

 

P.R. Els alumnes que participen del programa de reutilització només han de comprar l’Activity book. 
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Si el material de 5è està en bones condicions no cal comprar-lo nou, però és 

necessari revisar-lo. 

 
 
 

Material escolar 6è Primària  Curs 2020-2021 
 

-2 quaderns mida foli de quadrícula de 5mm, amb marge, amb espiral i sense taladrar  
(80 fulls) 
-2 quaderns mida foli d’una ratlla, amb marge, amb espiral i sense taladrar (80 fulls) 

   -Quadern mida foli prim, quadriculat o de ratlles (anglès) 
-2 carpetes elàstics mida foli 
-7 fundes de plàstic mida foli 
-2 llapis nº 2 
-2 gomes d'esborrar 
-1 maquineta de fer punta 
-2 bolígrafs vermells 
-2 bolígrafs blau i negre 
-Barra de goma d'aferrar 
-Capsa de llapis de colors de fusta (12 colors) 
-Retoladors normals (12 colors) 
-Retolador punta fina 0,4mm (capsa de 12 colors) marca Stabilo 
-Tisores de punta rodona que tallin (mida mitjana) 
-Regle de 30 cm., escaire, compàs (amb bigotera) i transportador  
-Regle de 15 cm 
-Carpeta amb fundes plàstic (música) 
-Post-it 38x51 mm 

 

Aconsellam dur tot el material amb el nom posat. 

 

Arts and Crafts kit 

• Wax crayons (ceres 24 colorss) Manley 
• Water colours (aquarel·les 18 colors) 
• Bossa transparent amb cremallera (mida foli) Office box mida 34x27 
• Bloc de dibuix amb espiral tamany A4 amb requadre 130g. Sense taladrar 

 

Començament curs Horari 

Dijous, 10 de setembre de 2020 De 8:30 h. a 13:30 h. 

Començament menjador Horari 

Dijous, 10 de setembre de 2020 De 13:30 h. a 15:20 h 
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