CEIP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA (FERRERIES)
LLIBRES DE TEXT I MATERIAL
CURS 2017-2018

TERCER CICLE
CINQUÈ

ÀREA
Matemàtiques

LLIBRE
 Quadern matemàtiques primer
trimestre
 Quadern matemàtiques segon
trimestre
 Quadern matemàtiques tercer
trimestre
 Quadern de Resolució de
problemes. Mètode DECA.

Ciències
Naturals
Ciències
Socials
Llengua
catalana



Anglès





Música




Ciències de la naturalesa.
Projecte Saber Fer 5
Ciències Socials. Projecte
Saber Fer 5
Comprensió lectora, mètode
Mira Mira, projecte de La
Plaga
Great Explorers. Class Book5
Great explorers. Act. Book5
The Great Fire of London
(llibre lectura) col·lecció
Dominoes

Música 5*

ISBN
9788468006901

EDITORIAL
Santillana

9788468006918

Santillana

9788468006925

Santillana

9788490471036

Santillana

978-84-680-9218-8

Santillana

978-84-680-9275-1

Santillana

978-84-9047-075-6

Santillana

978-0-19-482049-3

OUP

978-0-19-450778-3

OUP

978-0-19-424705-4

OUP

Elaborat pel mestre

L’alumnat adherit al programa de reutilització de llibres no ha de comprar cap
llibre de la llista anterior. (Els trobaran a l’escola)
*MATERIAL FUNGIBLE:
 Dues llibretes primes DIN A-4 de retxes (Català i Castellà).
 Dues llibretes primes DIN A-4 de quadres (Matemàtiques, SocialsNaturals)
 Un paquet de 100 fulls blancs DIN A-4.
 Una carpeta prima amb elàstic (no d’acordió per a guardar fitxes, deures...)
 Un estoig amb un llapis, goma, maquineta, bolígraf bic blau, vermell i negre.
 Un estoig amb 12 llapis de colors i 12 retoladors.
 Joc de regles: escaire, cartabó, regle gros i regle petit (15 o 20cm),
transportador d'angles petit i un compàs senzill, model rígid, que no sigui
articulat.
 Unes tisores.
 Una barra de cola grossa (tipus Pritt).
 Una agenda.
 Un subratllador fluorescent.
 2 cartolines gosses de color (el que vulguin).
El material es pot aprofitar del curs anterior, no és necessari comprar-lo de nou.

CEIP CASTELL DE SANTA ÀGUEDA (FERRERIES)
LLIBRES DE TEXT I MATERIAL
CURS 2017-2018

ÀREA
Matemàtiques

Llengua
catalana

Llengua
castellana

TERCER CICLE (SISÈ)
LLIBRE
ISBN
 Quadern matemàtiques primer 9788429484458
trimestre
 Quadern matemàtiques segon
9788429484489
trimestre
 Quadern matemàtiques tercer 9788429484502
trimestre
 Comprensió lectora, mètode
678-84-9047-566-9
Mira Mira, projecte de La
Plaga
 El Petit Princep
978-84-7888-721-7
(llibre de lectura)
978-84-7223-796-4
 Historia de una gaviota y del

Ciències de la
naturalesa
Ciències socials



Anglès



Música



gato que le enseñó a volar
(llibre de lectura)
Ciències de la naturalesa.
Projecte saber fer. 6
Ciències socials. Projecte
saber fer 6.

GREAT EXPLORERS Class
Book 6
 GREAT EXPLORERS Activity
Book 6
 Tristan and Isolde (llibre de
lectura) col·lecció Dominoes
Música 6*

978-84-680-0621-5
978-84-680-8638-5

EDITORIAL
Santillana
Santillana
Santillana
Santillana

Salamandra
Tusquets editores

Santillana
Santillana

978-0-19-4820509

Oxford

978-0-19-4507981

Oxford

978-0-19-4246774

Oxford

Elaborat pel mestre

L’alumnat adherit al programa de reutilització de llibres no ha de comprar cap
llibre de la llista anterior. (Els trobaran a l’escola)

MATERIAL FUNGIBLE:
* Llibretes per :català, castellà, naturals, socials i matemàtiques s'aprofitaran les del curs
anterior.
 Una llibreta mida quartilla de retxes amb espiral per a anglès.
 Dues llibretes primes DIN A-4 de retxes (Català i Castellà).
 Dues llibretes primes DIN A-4 de quadres (Matemàtiques, Socials-Naturals)
 Una carpeta prima (no acordió) amb elàstic (per a guardar fitxes, deures...)
 Un estoig amb un llapis, goma, maquineta, bolígraf bic blau, vermell, i negre.
 Un estoig amb 12 llapis de colors i 12 retoladors.
 Joc de regles: escaire, cartabó, regle gros i regle petit(de 15 o 20), transportador
d'angles petit i un compàs senzill, model rígid, que no sigui articulat.
 Unes tisores.
 Una barra de cola grossa (tipus Pritt).
 Una agenda.
 Un subratllador fluorescent.
El material es pot aprofitar del curs anterior, no és necessari comprar-lo de nou.

