
Llistat de llibres de text i material: EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS
CURS 2020/2021

TÍTOL I EDITORIAL
MATERIAL

 
  Sense llibre.

   
 - Babi (a quadres roig  i blancs, amb nom i primera inicial de cognom .Veta per a    
penjar). «Romi Sport». Av de Altea 6, telf. 965870304

 - Bloc de notes.
    
 - Un paquet de fulls de 500 de DIN-A4 amb el segell PEFC o FSC.

 - Un paquet gran de tovalloletes humides.

 - Una muda de recanvi dins d'una bossa de tela amb el nom.

*Els socis de l' AMPA no cal que porten bloc de notes, fulls ni  toalletes .



Llistat de llibres de text i material: EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS
CURS 2020/2021

TÍTOL I EDITORIAL
MATERIAL

  
  Sense llibre.  - Babi.

 - Bloc de notes.

 - Un paquet de fulls de 500 de DIN-A4 amb el segell PEFC o FSC.

 - Un paquet gran de tovalloletes humides.

*Els socis de l' AMPA no cal que porten bloc de notes, fulls ni 
toalletes .



Llistat de llibres de text i material: EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS
CURS 2020/2021

TÍTOL I EDITORIAL
MATERIAL

  Sense llibre. - Babi.

- Bloc de notes.

- Un paquet de fulls de 500 de DIN-A4 amb el segell PEFC o FSC.

  - Un paquet gran de tovalloletes humides.

*Els socis de l' AMPA no cal que porten bloc de notes, fulls ni  
toalletes,



Llistat Llibres de Text: 1r NIVELL DE PRIMÀRIA. Curs 2020-2021

Àrees Títol.- Editorial ISBN Material

Valencià
+ Llengua 1. Tasques i destreses 
comunicatives. Ed. Santillana

978-84-9131-376-2
- 1 paquet de 500 fulls tamany A4 amb codi    
FSC.
- 1 carpeta amb gomes tamany DIN-A4.
- 1 sobre de plàstic amb botó tamany DIN   A4 
(com les que utilitzaveu en Infantil).
- Agenda del centre.
- 1 estoig de tela amb cremallera de 3 apartats
- 2 llapissos
- 1 goma d’esborrar
- 1 maquineta de fer punta amb dipòsit
- 12 colors de fusta
- 12 colors de cera dura
- 12 retoladors
- 1 pegament de barra
- 1 tisores

- Una bosseta per a Educació Física amb una 
tovalloleta i sabó en pot de plàstic.

- Es recomana motxilla sense rodes per a portar
una carpeta tamany DIN-A 4.

Matemàtiques  Mate +1. Matemàtiques per a pensar. 
Ed. Santillana

978-84-9131-341-0

              Anglés  Big Surprise! 1
     Ed. Oxford

9780194516204

Castellà  Lengua +1. Tareas y destrezas 
comunicativas. Ed. Santillana

978-84-680-4001-1

AGENDA DEL CENTRE: Disponible a la venda a través de l’AMPA a 
setembre. (No s’acceptarà cap agenda que no siga del centre).

Recordem que tot el material haurà d’anar marcat amb el nom. Als
llibres, el nom anirà en la part superior dreta de la tapa (per fora).

Per a una millor organització seria convenient que tot
aquest material el portàreu a les aules el ...



Llistat Llibres de Text: 2n NIVELL DE PRIMÀRIA. Curs 2020-2021

Àrees Títol.- Editorial ISBN Material

Valencià + Llengua 2. Tasques i destreses 
comunicatives. Ed. Santillana

978-84-9131-381-6
 1 paquet de 500 fulls tamany A4 amb 

codi    FSC.
 1 carpeta amb gomes tamany DIN-A4 

(que anirà  sempre en la motxilla)
 Agenda del centre.
 Estoig gran de tres cremalleres amb: 

plastidecors, colors de fusta i retoladors 
finets.

 Estoig xicotet amb: llapis Stadler n2, 
goma nata Milan, maquineta de fer punta 
amb dipòsit, tisores i barra de pegament 
de 21 gr.

- Es recomana motxilla gran sense rodes on 
càpiga una carpeta tamany DIN-A 4.

Matemàtiques  Mate +2. Matemàtiques per a 
pensar. Ed. Santillana

978-84-9131-342-7

Castellà  Lengua +2. Tareas y destrezas 
comunicativas. Ed. Santillana

978-84-680-4002-8

Anglés
 Big Surprise! 2 Ed. Oxford. 9780194516211

AGENDA DEL CENTRE: Disponible a la venda a través de l’AMPA al 
setembre. (No s’acceptarà cap agenda que no siga del centre).

Recordem que tot el material haurà d’anar marcat amb el nom.
Als llibres, el nom anirà en la part superior dreta de la tapa (per fora).

 



Llistat Llibres de Text: 3r NIVELL DE PRIMÀRIA  Curs 2020-2021

Àrees Títol - Editorial ISBN Material

Valencià
 Llengua 3 
      «Aprendre és créixer»
       Ed. Anaya

978-84-678-4875-5

Diccionari de Primària de Valencià (recomanat 
Vox Ed. Anaya)
Diccionario de Castellano (recomanat Vox Ed. 
Anaya)
4 llibretes grans de dues ratlles amb marge i 
espiral.
1 llibreta gran de quadres amb marge i espiral.
1 estoig de bosseta amb cremallera que portarà 
material bàsic.
MATERIAL BÀSIC:
1 llapis nº 2.      
1 goma d’esborrar.
1 maquineta de fer punta amb dipòsit.
1 bolígraf blau (com el BIC).
1 bolígraf roig (com el BIC).
1 barra gran de pegament.
1 tisora escolar. 
1 regle de 15 - 20 centímetres.
1 fluorescent
1 estoig de bosseta amb cremallera que portarà 
colors de fusta, plastidecors, retoladors.
2 carpetes de gomes.
2 sobres de plàstic amb botó, tamany foli.
1 flauta dolça no desmontable
1 paquet de 500 fulls tamany A4 amb codi FCC. 
(l’AMPA els facilirà als socis).

Matemàtiques
 Matemàtiques 3 

          «Aprendre és créixer» 
      Ed. Anaya

978-84-678-4881-6

Anglés   Big Surprise! 3  
        Ed. Oxford

978-01-945-16-38-9

Ciències de la
naturalesa

 Ciències de la naturalesa 3
      Projecte Saba Ed. SM

978-84-6757-66-96

Ciències
socials

 Ciències Socials 3
      Projecte Saba Ed. SM

978-84-6757-82-01

Castellà

          Sense llibre de textReligió

Música

AGENDA DEL CENTRE: Disponible a la venda a través de l’AMPA al setembre. 
(  No   s’acceptarà cap agenda que no siga del centre)  .

Els llibres de text,  com la resta de material,  han d’anar marcats fora (part superior
dreta) amb enganxines identificatives (nom i cognoms).  



     Llistat Llibres de Text: 4t NIVELL DE PRIMÀRIA Curs 2020-2021 

Àrees Títol.- Editorial ISBN Material

Valencià
➢    Llengua 4 primària
         Aprendre és créixer
        Ed. Anaya 978-84-678-7950-6

Diccionari de Primària de Valencià (recomanat 
Vox Ed. Anaya)
Diccionario de Castellano (recomanat Vox Ed. 
Anaya)
6 llibretes grans de dues ratlles amb marge i 
espiral.
1 llibreta gran de quadres amb marge i espiral.
1 estoig de bosseta amb cremallera que portarà 
material bàsic.
MATERIAL BÀSIC:
1 llapis nº 2.      
1 goma d’esborrar.
1 maquineta de fer punta amb dipòsit.
1 bolígraf blau (com el BIC).
1 bolígraf roig (com el BIC).
1 barra gran de pegament.
1 tisora escolar. 
1 regle de 15 - 20 centímetres.
1 fluorescent.
1 estoig de bosseta amb cremallera que portarà 
colors de fusta, plastidecors, retoladors.
1 tupper amb plastilina gran o 2 mitjanes.
2 carpeta de gomes.
1 compàs.
1 semicercle.
1 flauta dolça no desmontable.
1 paquet de 500 fulls tamany A4 amb codi FCC.
(l’AMPA els facilitarà als socis).

Matemàtiques
➢ Matemàtiques 4

«Aprendre és créixer»
Ed. Anaya

978-84-67879-61-2

Anglés
➢ Big Surprise! 4  
         Ed. Oxford 978-01-94516-39-6

Ciències de la
naturalesa

➢  Ciéncies de la Naturalesa 4
   Projecte Saba. Ed. SM 

978-84-675-7901-7

Ciències Socials ➢  Ciències Socials 4
           Projecte Saba. Ed. SM

978-84-675-7900-0

 Castellà

              Sense llibre de textMúsica

Religió

AGENDA DEL CENTRE: Disponible a la venda a través de l’AMPA al setembre. 
(No s’acceptarà cap agenda que no siga del centre).

Els llibres de text,  com la resta de material,  han d’anar marcats per fora (part superior
dreta) amb enganxines identificatives (nom i cognoms).  



    Llistat Llibres de Text: 5é NIVELL DE PRIMÀRIA. Curs 2020-2021

Àrees Títol.- Editorial ISBN Material

Valencià

 Llengua 5 primària
         “Motxilla lleugera”
          Projecte Saber fer
      Ed. Santillana Voramar

9788498078817

Diccionari de Valencià
Diccionario de Castellano.
5 Llibretes de quadres de tapa dura, amb marge.
2 estoigs de bosseta amb cremallera.
2 llapis nº 2.
2 gomes d’esborrar dures (tipus standler)
2 maquinetes de fer punta amb dipòsit.
2 bolígrafs blaus.
2 bolígrafs rojos.
2 bolígrafs negres.
12 colors de fusta.
12 retoladors de colors.
1 barra gran de pegament.
1 tisores escolars.
1 paquet de 500 fulls tamany A4 amb codi FSC.
1 compàs.
1 regle de 30 centímetres.
Escaire, cartabó i transportador.
1 fluorescent groc.
1 carpeta de gomes (viatgera).
1 carpeta classificadora (tipus acordió). 
1 agenda escolar (agenda del centre)*

ANGLÉS: 1 llibreteta xicoteta d’una línia o la de 
quart.
ED. FÍSICA: Bosseta d’endreç (sabó, tovallola, 
desodorant, ...)
MÚSICA: 
- Flauta
- Llibreta de quadres gran.
 RELIGIÓ/VALORS:
- Llibreta gran de dues línies o la de quart.

Matemàtiques
 Matemàtiques 5 primària

 “Motxilla lleugera”
           Projecte Saber fer
      Ed. Santillana Voramar

9788490589908

Ciències de la
naturalesa

 Ciències de la naturalesa
Arrels 5 Projecte Explora Ed.

Bromera.txt 

9788490262184

Ciències socials
 Ciències Socials. Crònica 5.

       Projecte Explora Ed.
Bromera.txt 

9788490262214

 Castellà
              Sense llibre de text

Música

Religió

Anglés

*AGENDA DEL CENTRE: Disponible a la venda a través de l’AMPA al setembre. 
(No s’acceptarà cap agenda que no siga del centre).

Les llibretes, els llibres de text i la resta de material  han d’anar marcats fora (part
superior dreta) amb enganxines identificatives (nom i cognoms).  



Llistat Llibres de Text: 6é NIVELL DE PRIMÀRIA. Curs 2020-2021

Àrees Títol.- Editorial ISBN Material

Valencià
 Llengua 6. 

«Projecte saber fer»
Ed. Santillana Voramar 

9788498078831
Diccionari de Valencià
Diccionario de Castellano.
5 Llibretes de quadres de tapa dura, amb marge.
2 estoigs de bosseta amb cremallera.
2 llapis nº 2.
2 gomes d’esborrar dures (tipus standler)
2 maquinetes de fer punta amb dipòsit.
2 bolígrafs blaus.
2 bolígrafs rojos.
2 bolígrafs negres.
12 colors de fusta.
12 retoladors de colors.
1 barra gran de pegament.
1 tisores escolars.
1 paquet de 500 fulls tamany A4 amb codi FSC.
1 compàs.
1 regle de 30 centímetres.
Escaire, cartabó i transportador.
1 fluorescent groc.
1 carpeta de gomes (viatgera).
1 carpeta classificadora (tipus acordió). 
1 agenda escolar (agenda del centre)*

ANGLÉS: 1 llibreteta xicoteta d’una línia o la de 
cinqué.
ED. FÍSICA: Bosseta d’endreç (sabó, tovallola, 
desodorant, ...)
MÚSICA: 
- Flauta
- Llibreta de quadres gran.
 RELIGIÓ/VALORS:
- Llibreta gran de dues línies o la de cinqué.

Matemàtiques
 Matemàtiques 6. 

«Projecte saber fer»
Ed. Santillana Voramar

9788490583173

Ciències de la
naturalesa

 Ciències de la naturalesa. 

Arrels 6 Projecte Explora 

Ed. Bromera.txt

9788490264270

Ciències socials

 Ciències socials 6  

Crònica 6 Projecte Explora 

Ed. Bromera.txt

9788490264331

 Castellà
              Sense llibre de text

Música

Religió

Anglés

*AGENDA DEL CENTRE: Disponible a la venda a través de l’AMPA al setembre. 
(No s’acceptarà cap agenda que no siga del centre).

Les llibretes, els llibres de text i la resta de material  han d’anar marcats fora
(part superior dreta) amb enganxines identificatives (nom i cognoms).  
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