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R : es pot reciclar de cursos anteriors 
N: llibre nou 
Q: quadern 
  

6è de Primària 
MATÈRIES  

LLENGUA CATALANA  
-     No cal comprar llibre de text. En tindran a l’aula com a material de consulta per algunes 
activitats concretes. 

LLENGUA CASTELLANA  
-     No cal comprar llibre de text. En tindran a l’aula com a material de consulta per algunes 
activitats concretes.      
 

ANGLÈS 
- (R) All Clear 1. Student’s Book. Ed. MacMillan ISBN 978-0-230-48544-0      * 
- (Q) All Clear 1. Workbook. Ed. MacMillan ISBN 978-0-230-46690-6      * 
*Aquests dos llibres els tenen del curs passat, les professores els repartiran el primera dia de classe. Només els 
han de comprar les alumnes noves. 

 

MATEMÀTIQUES     
Treballem les Matemàtiques amb el projecte EntusiasMAT. 
El llibre i el material necessari es donarà a les alumnes i es facturarà el mes d’octubre. Han 
de portar l’estoig del curs passat. 
 

CONEIXEMENT DEL MEDI  (NATURAL I SOCIAL) 
 
- (Q) EMPRÈN amb el Medi 6   
Material propi de Les Alzines. Es donarà a les alumnes i es facturarà el mes d’octubre. 
 
 

-   (R) Natural Science  6.  Ed. Edebé.  Student’s book.   ISBN:  978-84-68320-48-9   * 
-   (Q) Natural Science  6.  Ed. Edebé.  Activity book.   ISBN:  978-84-68323-77-0     * 
 

* Aquests dos llibres els tenen del curs passat i les professores els repartiran el primer dia de classe. Les 
alumnes noves només cal que comprin l’Student’s book. 
 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA  
- (R) Música 6    Projecte Mediterrània   Ed. McGraw Hill . ISBN 978-84-4819546-5 

 

RELIGIÓ  
- (R) Religió Catòlica 6 Editorial Casals.  ISBN  9788421857489 
- (R)  Nou testament. Publicacions de l’Abadia de Montserrat. ISBN 978-84-8415-906- 3 

  PLA D’IGUALTAT 
Per treballar-lo les alumnes tindran accés a un entorn digital (Didakids).  
El cost de la llicència és de 6€/curs. S’haurà d’adquirir els primers dies de classe, igual que  
l’agenda i la carpeta. L’usuari i la contrasenya les facilitarà la tutora a cada alumna. 
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MATERIAL ESCOLAR CURS    
(cal posar nom i cognoms a tot el material) 

1 bloc de dibuix, els fulls emmarcats i dos forats 

Carpeta amb gomes, format foli classificadora model institucional (*) 

1 agenda escolar model institucional (*) 
1 bolígraf blau 
1 bolígraf vermell 
2 llapis 
1 maquineta 
1 goma d’esborrar 
Pintures de fusta, 12 colors 
Pintures de colors, 12 Ceres  
Retoladors 12 colors 
Barra de cola   
1 tisores d’escola amb punta rodona 
Regle de 20 cm 
Regle de 40 cm 
1 flauta amb funda 
1 semicercle graduat 
4 llibretes Din A4, amb espiral, ratlles (80 fulls) (**) 
2 llibretes Din A4, amb espiral, de quadres (80 fulls) (**) 
Pen Drive 8GB (mínim) amb una cinta per penjar i el nom escrit. 
Pinzells: nº 6 i nº 10 i pinzell pla nº18 
Caixa d’aquarel·les 12 colors  

 
(*) es donarà els primers dies de classe al mateix col·legi. 
(**) Es poden seguir utilitzant les llibretes del curs anterior fins que s’acabin 
 
Carpeta: s’ha de reutilitzar la del curs anterior, només es donarà una de nova a les alumnes 
noves. Si algú vol la carpeta nova es podrà comprar a la mateixa escola al setembre. 
 
A Informàtica necessitaran uns auriculars amb micròfon. Us proposem uns models concrets 
o quelcom similar: 
- Auriculars amb cable - Hama AH-100 Binaurale Diadema Negre, Plata auricular amb micròfon  
- Auricular amb cable - Hama PERPLEX Binaurale, diadema, negre, amb micròfon  
- BLUESTORK BS-MC 100 AURICULAR-MICRÒFON  
- Auriculars amb micròfon - Logitech Sterero Headset H150, en blau i controls integrats  
 


