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MATERIAL I LLIBRES PER ALS/LES ALUMNES QUE EL CURS QUE VE FARAN 5è d’ 
EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
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� 5 quaderns de quadrícula, amb marge, mida foli  
� 1 quadern de fulls troquelats pel Medi Social i Natural 
� 30 fundes de plàstic per arxivar 
� 1 arxivador de 4 anelles 
� 1 llapis, una goma tova, una maquineta i unes tisores. 
� 1 bolígraf blau, 1 de vermell, 1 de negre i un retolador fosforescent.  
� Escaire, cartabó, semicercle graduat, compàs i calculadora petita. 
� Regle de 15 cm i regle de 30 cm. 
� 1 barra de pegament gran. 
� 1 capsa de colors de fusta (mínim de 12 colors) 
� 1 capsa de retoladors. 
� 1 carpeta mida foli. 
� 1 carpeta de dibuix DIN A3 
Material de Música: 
� 1 flauta dolça soprano, digitació alemanya, un sol cos (no desmuntable)  
� 1 llibreta pentagrames, mida foli format natural (Vertical). Serveix la de 4t. 
Material d’Anglès: 
� 1 carpeta (tipus capsa) per transportar el material d’anglès.  
� NO COMPREU L’AGENDA (LA FACILITARÀ EL CENTRE)  
 
 
Dossier d'Aprenentatge Ll. Catalana.  5è Ed. Barcanova  ISBN 978-84-489-3315-9 

Món Ortogràfic Quaderns de treball de 
Competències bàsiques. 5è 

Ed. Barcanova ISBN 978-84-489-2430-0 

Mundo Ortográfico. Cuadernos de trabajo 
de Competencias básicas. 5º 

Ed. Barcanova ISBN 978-84-489-2432-4 

Matemàtiques 5è  Ed. Vicens-Vives ISBN  978 84 682 1963 9 
Religió Catòlica 5è   (Jadesh Tobih)  Ed. Edebé ISBN 978-84-683-1430-3 
Tiger 5 Activity Book Ed. MacMillan ISBN  9780230431324 
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Tiger 5 Pupil’s Book   Ed. MacMillan ISBN  9780230431300 
 
 
 

S’ha de fer un ingrés de 60 € en concepte de reprografia (fotocòpies, màsters, paper, dossiers 
d'assignatures...) i material per a plàstica al següent número de compte de LA CAIXA. Es pot pagar a terminis 
trimestrals de 20€ (el 14 de setembre, el 8 de gener i el 29 de març) 
 
Cal fer el pagament en caixers automàtics de LA CAIXA. 
 
� Seleccionar ingressos sense sobre 
� Introduir número de compte corrent: 2100 0299 1902 0015 2076 
� Marcar la quantitat:  60 € 
� Introduir el concepte de l’ ingrés (importantíssim en aquest ordre) 

5-Nom de l’alumne 
� Recollir el justificant que expedeix el caixer i entregar-lo al tutor/-a. 

 
*Recomanem que tot l’alumnat tingui la Targeta de Transport Escolar per tal de facilitar les sortides a la ciutat 
(ho podeu tramitar a l’ OMAC del barri). 
**El material el duran els alumnes al llarg de la primera setmana de curs. Els llibres es portaran el primer dia 
de classe, dilluns 14  de setembre , sense folrar ni marcar fins que estiguin revisats. 

 

Generalitat de Catalunya  
Departament d’Ensenyament 
Escola Sant Pere i Sant Pau 
Rambla de Sant Pere i Sant Pau, s/n    
 43007 TARRAGONA 
977 201 227 
http//www.xtec.es/ceip-santperesantpau 

 


