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Ed. Primària. 2n. Cicle Superior (6è)                   _______    _         CURS 2021-2022  

La quota anual dels alumnes de sisè és de  de 85 €  

Aquesta inclou: 
● Reprografia (fotocòpies en color, en blanc i negre, folis, maquinari informàtic...) 
● Material fungible 

● Llicència digital programa d’ortografia 
 

ATENCIÓ! 
El pagament d’aquesta quota s’ha de fer al caixer automàtic de qualsevol oficina de “La Caixa” o bé 
per la línia oberta mitjançant el codi de barres que us adjuntem al núm. de compte  ES92 2100 
6330 1502 00043722  (La Caixa) abans del 31 d’agost.  
Recordeu seguir totes les instruccions i assegureu-vos que hi poseu el NOM COGNOM I CURS del 
vostre fill/a. El caixer us donarà dos resguards un per vosaltres i un per a l’Escola. Conserveu-lo per 
a qualsevol eventualitat. 
 

PRÉSTEC LLIBRES (socis AMPA) 
Llengua catalana 6 Projecte Construïm Cruïlla ISBN 9788466138161 PRÉSTEC 

Great explorers 6  Class Book  rev. Oxford ISBN 9780194820509 PRÉSTEC 
Matemàtiques 6 . Projecte Construïm Cruïlla ISBN 9788466138222 PRÉSTEC 

Medi social i natural 6. Cruïlla ISBN 978846613825 3 PRÉSTEC 

 

Quaderns  i material ( a càrrec de les famílies) 
 Great explorers  6 Activity Book  Oxford ISBN 9780194507981 

1 llibreta de quadres mida foli (50 fulls) * 

3 llibretes ratlles mida foli (50 fulls) * 

1 llibreta fulls blancs mida foli (50 fulls) 

1 bloc de dibuix d'anelles SENSE marc Canson 

2 llapis, 2 bolígraf blau i 1 bolígraf vermell, 1 goma d'esborrar, tipex  

1 cola d’enganxar, cinta adhesiva, tisores 

regle pla de 15 cm, regle de 10 cm, escaire i compàs 

1 portafolis amb fastener ( per anglès) 

1 carpeta senzilla 

Auriculars amb bossa o capsa per guardar-los 

TOTS ELS OBJECTES AMB EL NOM POSAT  
*Cal aprofitar el material i  les llibretes de 5è. que no han acabat. 

 No cal que comprin  les llibretes de la llista fins que les necessitin. 
  


