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MATERIAL I LLIBRES PER ALS/LES ALUMNES QUE EL CURS QUE VE FARAN 3r d’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 CALDRIA APROFITAR MATERIAL I LLIBRES DE CURSOS ANTERIORS 
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 2 llibretes mida foli de pauta de 2,5mm amb marge i espiral. 

 1 llibreta mida foli de quadre mitjà ( de 6mm), amb marge i espiral. 

 1 paquet de 100 fulls DIN-A4 de pauta de 2,5mm amb marge. 

 1 carpeta mida foli amb bossa. 

 2 sobres portadocuments mida foli. 

 3 dossiers de 30 fundes de plàstic cadascun.  

 2 llapis HB2, goma i maquineta. 

 1 bolígraf blau i 1 de vermell (esborrables): pilot frixion ball o similar 

 1 capsa de 12  plastidècors, 1 capsa de colors de fusta i 1 capsa de retoladors. 

 1 regle de 30 cm. 

 1 regle de 15 cm per dins de l’estoig. 

 1 tisores. 

 1 barra de pegament gran. 

 1 carpeta tamany DIN-A3 per làmines de dibuix. 
Material de Música: 

 1 llibreta pentagrames, mida foli format natural, vertical (serveix la del curs passat). 
Material d’Anglès: 

 1 carpeta (tipus capsa) per transportar el material d’anglès.  

 2 fundes multitaladro DIN-A4 

 1 llibreta mida foli de pauta de 2,5mm amb marge i espiral. 
 

 SAMARRETA de l’escola (la podeu adquirir a les oficines de l’AMPA) 

 NO COMPREU L’AGENDA (LA FACILITARÀ EL CENTRE) 
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Comprensió Lectora. Fitxes de treball Santillana Ed. Santillana ISBN 9788479188634 
Món ortogràfic 3 Quadern de treball Ed. Barcanova ISBN 9788448925383 

Matemàtiques 3 Ed. Vicens-Vives. ISBN 978-84-682-2082-6 

Vuit i mig. Lluís Segarra (col·lecció quaderns de l’1 al 6, edició 2011)  Ed. Teide 978-84-307-7999-4 
Tiger 3. Pupil’s book 3 Pb (ebook) Pk Ed. Mcmillan ISBN 9781380014627 

Tiger 3. Activity book 3 Ab A Pk   Ed. Mcmillan ISBN 9780230431041 

Religió: Religió catòlica 3. Jadesh Tobih (SERVIRÀ TAMBÉ PER 4t ) Ed. Edebé. ISBN 978-84-68314280 
 
 

 
S’ha de fer un ingrés de 60 € en concepte de reprografia (fotocòpies, màsters, paper, dossiers 
d'assignatures..., agenda) i material per a plàstica al següent número de compte de CAIXABANK. Es pot 
pagar a terminis trimestrals de 20€ (el 12 de setembre, el 8 de gener i el 3 d’abril). 
 
Cal fer el pagament en caixers automàtics de CAIXABANK. 

 Seleccionar ingressos sense sobre 

 Introduir número de compte corrent: 2100 0299 1902 0015 2076 

 Marcar la quantitat:  60 € o 20 € 

 Introduir el concepte de l’ ingrés (importantíssim en aquest ordre) 
3-Nom de l’alumne 

 Recollir el justificant que expedeix el caixer i entregar-lo al tutor/-a. 
 

*Recomanem que tot l’alumnat tingui la Targeta de Transport Escolar per tal de facilitar les sortides a la 
ciutat (ho podeu tramitar a l’OMAC del barri). 
 
**El material i els llibres (sense folrar ni marcar fins que estiguin revisats) i el justificant de pagament (si ja heu 
fet l’ingrés) cal portar-ho tot a la mestra tutora que us atendrà a la classe, dijous 7 de setembre, de 9 a 11h. 
DESPRÉS HA D’ESTAR TOT MARCAT PERQUÈ SI NO ES PERD I S’HA DE TORNAR A COMPRAR. 
 

*** Mireu de reutilitzar tot el material possible del curs passat. 
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