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     LLISTAT DE LLIBRES: CURS 2021 / 2022             5è DE PRIMÀRIA PEPLI

LLIBRES QUE PERTANYEN A LA XARXA LLIBRES

ÀREA LLIBRE EDITORIAL PROJECTE ISBN LLENGUA

Ciències
S o c i a l s

  5è primària,
Ciències socials

Santillana Saber fer 9788490589601 Valencià

Ciències

Naturals
5è primària, 

Ciències Naturals
Santillana. Saber fer 9788490583920 Valencià

Llengua
valenciana

5è primària.

Motxilla lleugera
Santillana Saber fer 978849 8078817 Valencià

Matemáticas 5ºcurso
Matematicas

Santillana
Saber Hacer 

Contigo 9788468048963 Castellano

Religió 5è curs
Religió Catòlica

Ed.Marjal
primària

9788483483701 Valencià

Música Sense llibre

Llibres i quaderns que han d'adquirir les famílies perquè no formen part  del banc de llibres.

Anglès
AmazingROOFTORS.

5º primària
ActivityBook

Oxford 9780194168311 Anglés
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Material 5é nivell de primària. Curs 2021/2022

Benvolgudes famílies, aquesta és la llista de material que anem a utilitzar el

proper curs 2021/2022 en el nivell de 5é de primària.

 Estoig  complet  amb:  2  llapis  de  la  marca  “HB,  núm.  2,  STAEDLER”   ̧  1  goma

d’esborrar sense caixa, 1 maquineta de fer punta sense dipòsit i 4 bolígrafs marca  BIC

dels següents colors: 1 de roig, 1 de blau, 1 de negre i 1 de verd.

 3 llibretes grans quadriculades, amb marge, tapa dura i amb espiral amb gramatge de 90

grams.

 1 llibreta gran d’una línia amb marge, tapa dura i espiral de 90 grams.

 1 capsa de retoladors de 24 colors de bona qualitat.

 1 capsa de colors de fusta de 24 colors de bona qualitat.

 1 barra de pegament de qualitat.

 1 tisores d’ús escolar.

 1 joc de regles: regle, cartabó, escaire i transportador de plàstic dur. NO FLEXIBLE.

 1 compàs.

 1 carpeta tamany full (DIN A-4), de cartró amb gomes.

 1  boquilla  para  Melòdica  Piànica  (es  pot  adquirir  per  Internet  o  en

qualsevol  tenda  de  música,  PERÒ  US  RECOMANEM  ESPERAR  A

COMPRAR-LA SETEMBRE PER LES MESURES COVID).

 1 joc de cordes per a Ukelele (es pot adquirir a qualsevol tenda de música de la localitat o

per Internet)

NOTA:  Tal  i  com el  material  es  vaja utilitzant  s’haurà de reposar i  al  llarg del  curs  es

demanarà  altre  tipus  de  material  que  es  puga  necessitar.  A  més  a  principi  de  curs  us

informarem dels llibres de lectura que s’han de comprar per treballar al llarg de l’any.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

                                                           Atentament, l’equip de 5é curs de Primària.
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Material 5º curso de primaria. Curso 2021-2022

Estimadas familias, esta es la lista de material que vamos a utilizar el próximo

curso 2021/2022 en el nivel de 5º de primaria.

 Estuche completo con: 2 lápices de la marca “HB, núm. 2, STAEDLER”   ̧  1 goma de

borrar sin caja, 1 sacapuntas sin depósito y 4 bolígrafos marca  BIC de los siguientes

colores: 1 rojo, 1 azul, 1 negro y 1 verde.

 3 libretas grandes cuadriculadas, con margen, tapa dura y con espiral de 90 gramos. 

 1 libreta grande de una línea con margen, tapa dura y espiral de 90 gramos. 

 1 caja de rotuladores de 24 colores de buena calidad.

 1 caja de colores de madera de 24 colores de buena calidad.

 1 barra de pegamento de calidad.

 1 tijeras de uso escolar.

 1  juego  de  reglas:  regla,  cartabón,  escuadra  y  transportador  de  plàstico  duro.  NO

FLEXIBLE.

 1 compás.

 1 carpeta tamaño folio (DIN A-4), de cartón con gomas.

 1 boquilla para Melòdica Pianica (se puede adquirir por Internet o en cualquier

tienda  de  música,  PERO  OS  RECOMENDAMOS  ESPERAR  A

COMPRARLA EN SEPTIEMBRE POR LAS MEDIDAS COVID). 

 1  juego de  cuerdas  para  Ukelele  (se  puede  adquirir  en  cualquier  tienda  de

música de la localidad o por Internet).

NOTA: Tal y como el material se vaya utilizando se tendrá que reponer a lo largo del curso

se pedirá cualquier otro material que se pueda necesitar. Además a principio de curso os

informaremos de los libros de lectura que se han de comprar para trabajar durante el año.

Muchas gracias por vuestra colaboración.

                                                                   Atentamente, el equipo de 5º curso de Primaria.


