3r DE PRIMÀRIA
RELACIÓ DE MATERIAL I LLIBRES
CURS 2022‐2023
MATERIAL
Poden aprofitar el material que ja tinguin del curs passat

‐ Un estoig “tipus plumier” amb 12 llapis de colors, 12 retoladors, 2 llapis negres del núm. 2,
1 retolador de punta fina negre, 2 bolígrafs blaus i 2 vermells dels que es poden esborrar,
1 subratllador, 1 goma i 1 maquineta
‐ Un retolador negre permanent "M"
‐ Un regle de 30 cm i un regle de 15 cm
‐ Un arxivador amb dues anelles rodones grans sense mecanismes, de 26 cms d’ample
x 34 cms de llarg x 5 cms de llom (ajusteu‐vos el màxim possible a aquestes mides)
‐ Un paquet de 6 separadors de cartolina
‐ Unes tisores que tallin bé
‐ Una carpeta de dibuix mida DIN A3 a poder ser amb nanses i cremallera
‐ Dues barres de pasta d'enganxar
‐ Una caixa d'aquarel∙les de 24 colors
‐ Una caixa de 24 ceres
‐ Una carpeta mida foli amb gomes
‐ Un pinzell del núm. 8 o del núm. 10
‐ Deu etiquetes adhesives de 34 x 67 mm aproximadament
‐ Una caixa petita de clips
‐ Dos sobres de plàstic DIN A4 amb tancament

EQUIPAMENT ESCOLAR
Tot l’equipament i el material ha d'anar marcat amb nom i cognoms

‐ Equip d'Educació Física: pantalons curts, samarreta i xandall
La roba esportiva la podeu adquirir a través de la intranet de l’escola
‐ Equip de natació: vestit de bany, gorra de bany, xancles de goma, ulleres, tovallola o
barnús i una tovallola petita pels peus
Ja es notificarà quins dies faran les classes d’educació física i natació

En el rebut del mes de setembre hi haurà un càrrec de 5,85 € de l’agenda escolar.
I en els rebuts dels mesos d’octubre, gener i abril hi haurà un càrrec de 13,80 € corresponent
al material didàctic comú que s’utilitzarà a la classe durant aquest curs.
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LLIBRES A COMPRAR
Anglès

978‐0‐19‐407465‐0

All About Us Now
Class Book Pack 3

Ed. Oxford

Anglès

978‐0‐19‐407384‐4

All About Us Now
Activity Book Pack 3

Ed. Oxford

LLIBRES SOCIALITZATS
Lectura

978‐84‐661‐4225‐0

Gina

Núria Albó

Ed. Cruïlla

Lectura

978‐84‐207‐8298‐0

Los traspiés de Alicia Paf

Gianni Rodari

Ed. Anaya

Lectura

978‐84‐675‐7702‐0

¡Que vienen los dinosaurios!

Lectura

978‐84‐967‐2623‐9

Un somni dins el mitjó

Lectura

978‐95‐046‐4477‐4

El dedo mágico

Roald Dahl

Ed. Santillana
Loqueleo

Lectura

978‐84‐926‐7130‐4

Els caçadors de fantasmes
i la pista glaçada

Cornelia Funke

L’Odissea
Estrella Polar

Lectura

978‐84‐479‐1132‐5

El palau dels tres ulls

Joan Manuel Gisb

Ala Delta
Sèrie Blava; 7

Lectura

978‐84‐678‐6132‐7

El colegio más raro del mundo Pablo Aranda

Ed. SM
Mary Pope Osbor El barco de
Vapor
La formiga
Eulàlia Canal
Animallibres

Ed. Anaya

Les famílies que participen en el projecte de socialització de llibres NO HAN DE COMPRAR
el llibres socialitzats
Durant el curs escolar és possible que es recomani la compra d’algun altre llibre de lectura.
Recomanem comprovar que no hi hagi cap error en els llibres i quadernets.
Cal marcar‐los amb el nom de l’alumne/a en un lloc ben visible a la portada.

Podeu fer la compra dels llibres i del material a l'Abacus del CC Finestrelles
del 16 de juliol al 8 de setembre amb un:
‐ 20% de descompte en els llibres d’ensenyament obligatori
‐ 15% de descompte en el material
‐ 5% de descompte en els llibres de lectura, d’acord amb la Llei del llibre
Abacus CC Finestrelles: Laureà Miró, núm. 4 d'Esplugues de Llobregat
Horari de 9:30 a 22:00 h. de dilluns a dissabte
Mail: finestrelles@abacus.coop
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