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LLIBRES DE TEXT (portar-los el segon dia de curs amb el nom posat)

� Ciències de la Naturalesa 3. Edebé...................................................ISBN 978-84-683-1465-5

� Ciències Socials 3. Edebé..................................................................ISBN 978-84-683-1467-9

� Anglès. HEROES 3 Ab (SRP&PPQ) Pk.............................................ISBN 978-0-230-49329-2

� Anglès. HEROES 3 Pb (ebook) Pk.....................................................ISBN 978-1-380-00854-1

� Llengua Catalana 3 Ed. Baula............................................................ISBN 978-84-479-3897-1

TOTS ELS LLIBRES S’UTILITZARAN PER A 3r i 4t

MATERIAL DIDÀCTIC

� Un arxivador apaïsat de 2 forats.

� Una carpeta senzilla mida foli.

� 5 llibretes de dues ratlles mida quartilla (rengló 3,5 mm).

� 1 llibreta quadrícula mida quartilla (quadret 0,5 x 0,5) amb marge

� 1 llibreta tamany foli de dues ratlles.

� Pegament de barra, colors, retoladors, ceres toves MANLEY de 10 unitats, tisores,  un 

pinzell nº 8, 2 llapis, 2 gomes, maquineta i regle.

� Bolígraf blau i bolígraf roig (esborrables)

� 4 fundes de plàstic resistent mida foli.

� 1 quadernet de cartolines de colors.

� 1 fastener.

� 1 paquet de tovalloletes humides (mida gran).

� Flauta Fuzeau soprano, model Barroca ref/8264 (només els alumnes nous).

� Llibreta amb espiral ADDITIO M12. Música Appunto (podeu utilitzar la que teniu i quan 

s’esgoti, començar amb la nova)

� 15 euros, pels conceptes d’agenda escolar, folis, impressions i material d’ús comú. Aquesta

quantitat s’haurà d’abonar a “LA CAIXA” mitjançant el codi de barres del darrera, abans del

30 de JULIOL. Cal indicar el nom, cognoms i curs que farà l’alumne.

LLIBRES DE REUTILITZACIÓ (el centre els deixa en préstec als alumnes)

� Llengua castellana 3r Ed. Baula

� Matemàtiques 3r Ed. Santillana

LLIBRES I MATERIAL DIDÀCTIC Curs 19‐20

NIVELL EDUCATIU – 3r de primària
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Escola Mestre Marcel·lí Domingo 

CODI DE BARRES

Cal ingressar 15 euros.

Data límit: 30 de juliol.

A l’hora de fer l’ingrés, cal indicar el nom, cognoms i curs que farà l’alumne.

Al setembre, CAL RETORNAR a l’escola el justificant del pagament amb el nom, cognoms i curs

de l’alumne.

REUNIÓ INFORMATIVA A LES FAMÍLIES
Dimarts 10 de setembre

12:00h

Aula psicomotricitat

Només famílies (per al bon funcionament de la reunió)


