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RELACIÓ DE LLIBRES COMUNITAT DE MITJANS CURS 2022-23 

 
 

 
Us recordem que aquelles famílies que us heu inscrit al projecte de socialització de 
llibres, no cal que els compreu, ja que els vostres fills/es rebran el lot a principi de 
curs. 

 
 
PRIMER DE PRIMÀRIA 
 
Matemàtiques Projecte Innovamat Només es pot 

comprar a l’escola 
 
SEGON DE PRIMÀRIA 
 
Matemàtiques Projecte Innovamat Només es pot 

comprar a l’escola 
 
TERCER DE PRIMÀRIA 
 
Matemàtiques Projecte Innovamat Només es pot 

comprar a l’escola 
Llibre de lectura "Amics Monstruosos" d'Ana Manso.  Ed. Animallibres 
 "Coses que passen cada dia" de 

Kestukis Kasparavicius. 
Ed. Thule Edicions 

Anglès Open Up 3. ISBN 9780194072373 Ed. Oxford 
 
 
 
1r de Primària  
1 estoig buit amb cremallera.  
 
2n de Primària  
1 estoig buit amb cremallera.  
 
3r de Primària  
1 estoig buit amb  cremallera.  
1 carpeta amb separadors (preferiblement de 12 separadors)  
1 carpeta de deures ( amb gomes i sense separadors)  
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RELACIÓ DE LLIBRES COMUNITAT DE GRANS CURS 2022-23 

 

 
Us recordem que aquelles famílies que us heu inscrit al projecte de socialització de 
llibres, no cal que els compreu, ja que els vostres fills/es rebran el lot a principi de 
curs. 

 
 
QUART DE PRIMÀRIA 
 
Matemàtiques Projecte Innovamat Només es pot 

comprar a l’escola 
Llibre de lectura "Estimada Susi, estimat Paul" de Christine 

Nöstlinger.  
Ed. Cruïlla. 

"El secreto de la momia" de Mary Pope 
Osborne.  

Ed. Cruïlla 

Anglès Open Up 4. ISBN 9780194072694 Ed. Oxford 
 
CINQUÈ  DE PRIMÀRIA 
 
Matemàtiques Projecte Innovamat Només es pot 

comprar a l’escola 
Llibre de lectura "Un petó de mandarina" Eulàlia Canal.  Ed. Barcanova  

“La palabra más hermosa” d’en Jordi 
Sierra i Fabra.  

Ed. Algar-colección 
calcetín 

Anglès Open Up 5. ISBN 9780194072977 Ed. Oxford 
 
SISÈ DE PRIMÀRIA 
 
Matemàtiques Projecte Innovamat Només es pot 

comprar a l’escola 
Llibre de lectura "Contes per telèfon" de Gianni Rodari.  Ed. Juventud 

"Les enigmàtiques fotos del Sr. Clarissa" 
de Pep Molist.  

Ed. Animallibres 

Anglès Open Up 6. ISBN 9780194073288 Ed. Oxford 
 

Material 4t, 5è i 6è de primària 

1 estoig 

1 carpeta amb separadors 
(preferiblement de 12 separadors)  

1 carpeta de deures amb gomes  

          

    

Cal que tot el material estigui marcat, un per un, amb el nom del nen o nena. 

Les motxilles de tots els alumnes han de ser grans per tal que hi càpiga una carpeta dinA4 i 
sense rodes.  
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RELACIÓ DE LLIBRES COMUNITAT DE PETITS CURS 2022-23 

 
 

 
Us recordem que aquelles famílies que us heu inscrit al projecte de socialització de 
llibres, no cal que els compreu, ja que els vostres fills/es rebran el lot a principi de 
curs. 

 
 
P3 
 
Matemàtiques Projecte Innovamat Només es pot 

comprar a l’escola 
Llengua Minitribu - Carpeta llengua  

ISBN978-84-307-1191-8 
Ed. Teide 

 
P4 

 
 
P5 

 
Estem fent un canvi metodològic en el centre i iniciarem el treball de llengua a partir 
d’activitats manipulatives. Aquest curs tenim el material i activitats preparats per a fer aquest 
treball amb el curs de P5 i progressivament elaborem el de P3 i P4.  
 
 
Material que necessitem 
 

1 paquet de tovalloletes 
1 paquet de mocadors (tissues) 
1 bata o samarreta gran per fer plàstica 
1 muda de recanvi 
 

 
 
 
 
 
 

Matemàtiques Projecte Innovamat Només es pot 
comprar a l’escola 

Llengua Minitribu - Carpeta llengua  
ISBN 978-84-307-1194-9 

Ed. Teide 

Matemàtiques Projecte Innovamat Només es pot 
comprar a l’escola 


