LLIBRES DE TEXT I MATERIAL COMPLEMENTARI
CURS 2022-23. CP ES CANYAR. MANACOR
PRIMER DE PRIMÀRIA
ÀREA

TÍTOL

LLENGUA CATALANA La Lluna en un Cove
Primària 1
Ed. Fanfest

LLENGUA ANGLESA

MÚSICA

EDITORIAL

ISBN

Baula

978-84-479-4690-7

New Tiger 1.
Pupil’s Book Pk

Macmillan

978-1-380-01117-6

Quadern d’activitats
Sent la música 1

Pearson

978-84-205-5822-6

Com vos vàrem informar, la nostra Apima ha fet les gestions perquè pogueu comprar els llibres en el centre i
molts de vosaltres ja en fereu la comanda, recordau que les dates seran:
27 de juliol de 9 a 14h i de 15 a 17h i
28 de juliol de 9 a 14h

MATERIAL COMPLEMENTARI 1r PRIMÀRIA. CP ES CANYAR
- Una carpeta tamany foli de tapa dura amb elàstics, no classificadora.
- Un quadern de dibuix din A4 SENSE TROQUELAR.
- Un paquet de 500 folis NAVIGATOR tamany din A4 de 80 grs.
Us agrairíem que duguéssiu els llibres dins una bossa de plàstic i amb el nom escrit a la bossa.
Recordam que no s’ha de comprar l’agenda.
Us pregam que la motxilla no dugui rodetes i que sigui prou grossa per poder-hi dur la carpeta tamany foli.

REUNIÓ DE PARES I MARES
Us convocam a la reunió informativa de 1r nivell que tindrà lloc el
dijous dia 8 de setembre a les 20h.
Estau atents a les circulars de la pàgina web cpescanyar.cat per si hi ha canvis

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL COMPLEMENTARI
CURS 2022-23. CP ES CANYAR. MANACOR
SEGON DE PRIMÀRIA
ÀREA

TÍTOL

LLENGUA CATALANA La Lluna en un Cove 2
Primària
Ed. Superpixépolis
(SPX)

LLENGUA ANGLESA

MÚSICA

EDITORIAL

ISBN

Baula

978-84-479-2922-1

New Tiger 2.
Pupil’s Book Pk

Macmillan

978-1-380-01118-3

Quadern d’activitats
Sent la música 2

Pearson

978-84-205-5826-4

Com vos vàrem informar, la nostra Apima ha fet les gestions perquè pogueu comprar els llibres en el centre i
molts de vosaltres ja en fereu la comanda, recordau que les dates seran:
27 de juliol de 9 a 14h i de 15 a 17h i
28 de juliol de 9 a 14h

MATERIAL COMPLEMENTARI 2n PRIMÀRIA. CP ES CANYAR
- Una carpeta tamany foli de tapa dura amb elàstics, no classificadora.
- Un quadern de dibuix din A4 SENSE TROQUELAR.
- Un paquet de 500 folis NAVIGATOR tamany dinA4 de 80 grs.

Us agrairíem que duguéssiu els llibres dins una bossa de plàstic i amb el nom escrit a la bossa.
Recordam que no s’ha de comprar l’agenda.
Us pregam que la motxilla no dugui rodetes i que sigui prou grossa per poder-hi dur la carpeta tamany foli

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL COMPLEMENTARI
CURS 2022-23. CP ES CANYAR. MANACOR

TERCER DE PRIMÀRIA
ÀREA

TÍTOL

MATEMÀTIQUES

LLENGUA ANGLESA

MÚSICA

Activitats Practicamat
3.1, 3.2 i 3.3
Comunitat Zoom.
Illes Balears

EDITORIAL

Vicens Vives

ISBN

978-8468-2673-57

New Tiger 3. Pupil’s Book Macmillan

978-1-380-01113-8

New Tiger 3.
Activity Book Pk

Macmillan

978-1-380-01125-1

Quadern d’activitats
Sent la música 3

Pearson

978-84-205-5936-0

Com vos vàrem informar, la nostra Apima ha fet les gestions perquè pogueu comprar els llibres en el centre i
molts de vosaltres ja en fereu la comanda, recordau que les dates seran:
27 de juliol de 9 a 14h i de 15 a 17h i
28 de juliol de 9 a 14h
MATERIAL COMPLEMENTARI 3r PRIMÀRIA. CP ES CANYAR
- Un estoig amb 3 llapis (HB2, marca Maped o Staedler Noris), 3 gomes Milan, una maquineta, una capsa
de mínim 12 pintures de fusta, una capsa de 12 retoladors, un bolígraf blau, un bolígraf vermell i una barra
d’adhesiu.
- Una carpeta de plàstic tamany foli.
- Un paquet de 500 folis NAVIGATOR tamany dinA4 de 80 grs.
- Un bloc de fundes de plàstic tamany foli (30-50 fundes) sense espiral
- Per castellà: un quadern de tapa dura de dues retxes, amb pauta 3,5mm, tamany foli, amb espiral i marge.
- Per català: un quadern de tapa dura de dues retxes, amb pauta 3,5mm, tamany foli, amb espiral i marge.
- Per anglès: un quadern de tapa dura de dues retxes, amb pauta 3,5mm, tamany foli, amb espiral i marge.
- Per música: un quadern de tapa dura de dues retxes, tamany quartilla (dinA 5), amb espiral i marge.

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL COMPLEMENTARI
CURS 2022-23. CP ES CANYAR. MANACOR
QUART DE PRIMÀRIA
ÀREA

TÍTOL

LLENGUA ANGLESA

MATEMÀTIQUES

SOCIALS

NATURALS

MÚSICA

EDITORIAL

ISBN

New Tiger 4. Pupil’s Book Macmillan

978-1-380-01114-5

New Tiger 4.
Activity Book Pk

Macmillan

978-1-380-01126-8

Activitats Practicamat
4.1, 4.2 i 4.3
Projecte Zoom.
Illes Balears

Vicens Vives

978-84-682-6745-6

Ciències socials 4.
Projecte Zoom.
Illes Balears.

Vicens Vives

978-84-682-6216-1

Ciències naturals 4.
Projecte Zoom.
Illes Balears.

Vicens Vives

978-84-682-6215-4

Quadern d’activitats
Sent la música 4

Pearson

978-84-205-5942-1

Com vos vàrem informar, la nostra Apima ha fet les gestions perquè pogueu comprar els llibres en el centre i
molts de vosaltres ja en fereu la comanda, recordau que les dates seran:
27 de juliol de 9 a 14h i de 15 a 17h i
28 de juliol de 9 a 14h
MATERIAL COMPLEMENTARI 4t PRIMÀRIA. CP ES CANYAR
- Un estoig amb 3 llapis HB2, 3 gomes, una maquineta de plàstic, pintures de fusta, retoladors i plastidecors,
un bolígraf blau, un bolígraf vermell, un retolador de punta fina negre i una barra d’adhesiu.
- Una carpeta amb elàstics tamany foli (“viatgera” de plàstic o cartró)
- Un paquet de 500 folis NAVIGATOR tamany din A4 de 80 grs.
Els quaderns de 3r queden a l’escola, per aprofitar-los el curs vinent.

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL COMPLEMENTARI
CURS 2022-23. CP ES CANYAR. MANACOR
CINQUÈ DE PRIMÀRIA
ÀREA

TÍTOL

LLENGUA CATALANA Llengua 5 Illes Balears
1r, 2n i 3r trimestre
Edició Operació Món
LLENGUA
CASTELLANA

LLENGUA ANGLESA

MATEMÀTIQUES

MÚSICA

EDITORIAL

ISBN

Anaya

978-84-143-0217-0

Cuaderno Practica y aprende
Lengua Castellana 5.
Competencias de L. Castellana Baula

978-84-479-3685-4

New Tiger 5.
Pupil’s Book
New Tiger 5.
Activity Book Pk

Macmillan

978-1-380-01115-2

Macmillan

978-1-380-01127-5

Matemàtiques 5.
Llibre 1, 2 i 3.
Comunitat. Zoom.
Illes Balears.

Vicens Vives

978-84-682-8543-6

Quadern d’activitats.
Sent la música 5

Pearson

978-84-205-6120-2

Com vos vàrem informar, la nostra Apima ha fet les gestions perquè pogueu comprar els llibres en el centre i
molts de vosaltres ja en fereu la comanda, recordau que les dates seran:
27 de juliol de 9 a 14h i de 15 a 17h i
28 de juliol de 9 a 14h
MATERIAL COMPLEMENTARI 5è PRIMÀRIA. CP ES CANYAR
- Un estoig amb un llapis, una borradora, una maquineta, un bolígraf blau i un de vermell i pintures de fusta
o Plastidecor, una barra d’adhesiu i unes tisores.
- Un paquet de 500 folis NAVIGATOR tamany dinA4 de 80 grs.
- Una carpeta tamany foli (podeu fer servir la mateixa del curs passat).
- Una carpeta classificadora tamany foli (pot ser la mateixa del curs passat).
Aquest és el llistat de quaderns (en tamany foli, excepte el de música, i millor de tapa dura), podeu fer
servir els del curs passat si estan en bones condicions:
- Per matemàtiques: un quadern de quadres.
- Per anglès: un quadern de quadres
- Per naturals/socials: un quadern de quadres
- Per català: un quadern d'una retxa
- Per castellà: un quadern d'una retxa.
- Per música: un quadern tamany quartilla, de retxes o quadres.

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL COMPLEMENTARI
CURS 2022-23. CP ES CANYAR. MANACOR
ÀREA

SISÈ DE PRIMÀRIA
TÍTOL
EDITORIAL

LLENGUA CATALANA Llengua 6. Peça a peça.
Illes Balears.
LLENGUA
CASTELLANA

LLENGUA ANGLESA

MATEMÀTIQUES

NATURALS

MÚSICA

Anaya

ISBN
978-84-698-5398-6

Cuadernos Lengua Castellana 6
- 1r trimestre
- 2º trimestre
- 3r trimestre
Saber Hacer Contigo

Santillana

New Tiger 6.
Pupil’s Book

Macmillan

978-1-380-01116-9

New Tiger 6.
Activity Book Pk

Macmillan

978-1-380-01128-2

Matemàtiques 6.
Llibre 1, 2 i 3
Projecte Zoom. Illes Balears.

Vicens Vives

978-84-682-6277-2

Ciències naturals 6.
Projecte Zoom. Illes Balears.

978-84-680-4893-2
978-84-680-4894-9
978-84-680-4892-5

Vicens Vives

978-84-682-6278-9

Continuarem amb el llibre de
5è (Quadern d’activitats Sent la
música 5).

Com vos vàrem informar, la nostra Apima ha fet les gestions perquè pogueu comprar els llibres en el centre i
molts de vosaltres ja en fereu la comanda, recordau que les dates seran:
27 de juliol de 9 a 14h i de 15 a 17h i
28 de juliol de 9 a 14h
MATERIAL COMPLEMENTARI 6è PRIMÀRIA. CP ES CANYAR
Un estoig amb llapis, borradora, maquineta, un bolígraf blau, un bolígraf negre i un bolígraf vermell, unes
pintures de fusta o Plastidecor, una barra d’adhesiu i unes tisores.
Pel que fa als quaderns podeu emprar els mateixos que el curs passat, si estan en bones condicions.
Recorda:
- Un quadern d'una retxa tamany foli per català
- Un quadern d'una retxa tamany foli per castellà
- Un quadern de quadres tamany foli per matemàtiques
- Un quadern de quadres tamany foli per socials i naturals
- Un quadern de quadres tamany foli per anglès
- Un quadern tamany quartilla de retxes o quadres per música
- Una carpeta tamany foli i una carpeta classificadora.
- Un paquet de 500 folis NAVIGATOR tamany dinA4 de 80 grs.

