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3r  CICLE MITJÀ - Educació Primària - 
 
 

LLIBRES QUE CAL COMPRAR 
 

 Anglès: 

QUEST 3 Activitybook. Ed. MacMillan.  

ISBN 9780230422902 

 

 Agenda escolar:  

Agenda personalitzada de l’Escola Joaquim Vallmajó. Ed. Barcanova. 

Disponible només a la Llibreria Text. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
LLIBRES QUE FORMEN PART DEL PROGRAMA CUIDA’M 

Aquests llibres no cal comprar-los, però sí caldrà abonar la quantitat de 5€ per llibre 
el dia 4 de setembre per poder disposar-ne (llegir normativa del programa annexa). 

 Català: Llengua catalana 3. Ed. Barcanova. 

 Matemàtiques: Matemàtiques 3. Ed. Barcanova. 

 Castellà: Llengua castellana 3.  Ed. Barcanova. 

 Anglès: Quest 3 Pupil’sbook. Ed. MacMillan. 
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MATERIAL NECESSARI 

 1 estoig amb compartiments per  guardar-hi: 
 1 tisores, 1 regle de 20 cm, llapis, goma, maquineta, bolígrafs blau, 

negre i vermell i 1 barra de cola Pritt de 40 gr. 
 1 marcador florescent. 
 18 o 24 llapis de colors.  
 18 o 24 retoladors de punta normal. 

 1 caixa de ceres de 12 unitats. 

 1 compàs Maped. 

 2 carpetes amb gomes, sense bossa. 

 1 carpeta DIN-A3 per guardar els treballs de plàstica. 

 3 llibretes DIN-A4 de línia amb marge, de coberta gruixuda, sense 
espiral, de 50 fulls (Escolofi), per català, castellà i medi. 

 1 llibreta DIN-A4 de quadres, de coberta gruixuda, sense espiral, de 50 
fulls (Escolofi), per matemàtiques. 

 1 carpeta de 20 fundes mida foli. 

 1 carpeta de 50 fundes A4 amb espiral. 

 1 flauta Yamaha soprano YRS-31 amb funda i netejador. 
 

 
 

NOTES IMPORTANTÍSSIMES 
 
 Cal portar el llibre d’anglès folrat i amb una etiqueta a  la portada amb 

nom i cognoms. 

 Cal portar les llibretes també amb una etiqueta a la portada amb nom i 
cognoms i la matèria.  

 Tots els alumnes, haurien de tenir un diccionari a casa per a català, 
castellà i anglès.  
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