LLIBRES - CURS 2022-2023
SISÈ DE PRIMÀRIA - CICLE SUPERIOR

MATEMÀTICA
Supercompetents en... Matemàtiques. Quadern d’activitats. 6è primària.
(ISBN 9788466138239)

Col·lecció Construïm - Editorial Cruïlla
LLENGUA CATALANA
Cloe. Entrenament de la competència lingüística. 6è d’educació primària.
(ISBN 978- 84-9906-239-6)

Editorial Barcanova
Quadern d’ortografia lila.

(ISBN 978-84-412-2247-2)

Editorial La Galera
LECTURA
“Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar”, Luís Sepúlveda
(ISBN 978-84-7223-796-4)

Editorial Tusquets
“La història de l’Iqbal”, Francesco D’Adamo

(ISBN 9788466144544)

Editorial Cruïlla

Podreu adquirir tots aquests llibres a “Maite Libros”, Via Augusta nº 64,
932181541 que farà reserva de llibres de text i de lectura per als alumnes de la
nostra escola.

Cal folrar els llibres. A l'hora de folrar, cada família pot triar el material que domini
millor: plàstic adhesiu, no adhesiu o funda adaptable. Igualment, en el cas de fer
una millora en la entrega i revisió de llibres ja reutilitzats. La finalitat és protegir i
mantenir el llibre en bones condicions.

PROGRAMA DE REUTILITZACIÓ
La llista següent és dels llibres que no s’han de comprar perquè formen part del
banc de llibres de reutilització, propietat de l’Escola i els rebrà cada alumne en
qualitat de préstec.
Si no us heu adherit al programa de reutilització, caldrà que els compreu.
NOTA: Aquelles famílies que vulguin tenir els llibres de lectura, els poden comprar i
endur-se'ls un cop els hagin utilitzat.

CATALÀ
Llengua catalana 6è CS. Llibre de coneixements. Programa MOTS
Diccionari: Primer diccionari

CASTELLÀ
SPX Lengua castellana 6 Primaria
Diccionario Espasa de la lengua española

FRANCÈS
Diccionari Compact Català-Francès / Français-Catalan

Editorial Barcanova
Editorial Eumo

Editorial Baula
Editorial Espasa

Editorial Larousse

ANGLÈS
Pocket Català per a estudiants d’anglès

Editorial Oxford

CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL
Ciències de la Naturalesa 6 - Projecte global interactiu

Editorial Edebé

CONEIXEMENT DEL MEDI SOCIAL
Ciències Socials 6 - Projecte global interactiu

Editorial Edebé
FILOSOFIA
Pimi

Editorial Eumo

CULTURA RELIGIOSA
La Bíblia didàctica

Editorial Cruïlla

