LLIBRES DE TEXT I MATERIAL 3r PRIMARIA – CURS 2019-20

LLIBRES:
ISBN
9788448946814
9780194562249
9788430779628
9788430779635
9788430779659
9788430779673

EDITORIAL
BARCANOVA
OXFORD
TEIDE
TEIDE
TEIDE
TEIDE

DESCRIPCIÓ
MÓN ORTOGRÀFIC 3
ALL ABOUT US 3 ACTIVITI BOOK PACK
BAOBAB VUIT I MIG nº 1
BAOBAB VUIT I MIG nº 2
BAOBAB VIUT I MIG nº 4
BAOBAB VUIT I MIG nº 6

IDIOMA
CATALÀ
ANGLÈS
CATALÀ
CATALÀ
CATALÀ
CATALÀ

MATERIAL:
- 1 retolador pissarra blanca VELLEDA
- 6 separadors de plàstic per arxivador mida foli
- Caixa 12 retoladors prims CARIOCA
- 1 punta fina negre (amb bola)
- 1 capsa 12 colors de fusta STAEDLER
- 1 barra de pega en stick INSTANT
- 1 pissarra blanca VELLEDA mida foli
- 1 regle de 20 cm
- 1 retolador subratllador (qualsevol color)

Tots els alumnes hauran de portar un estoig tipus bossa amb: llapis nº 2, goma, maquineta i tisora de
punta rodona.
*A més, tots els alumnes nous d’aquest curs hauran de portar:
-

1 arxivador mida foli de dues anelles (llom 4 cm)
6 separadors de plàstic per l’arxivador mida foli
1 carpeta cartró A3 amb gomes

*Aquest material no entra dins del lot que es ven a l’escola, ja que és material que els alumnes ja tenen
de cursos anteriors.

Durant els primers dies de curs es lliurarà a tots els nens i nenes de 3r una carpeta amb separadors i
l’agenda escolar. Recordeu que l’agenda és una eina pedagògica de comunicació molt important
família/escola.

LLIBRES DE TEXT I MATERIAL 4t PRIMARIA – CURS 2019-20
LLIBRES:
ISBN
9788448946821
9780194562256
9788448920661
9788430779680
9788430779697
9788430779710
9788430779734
9788415184799

EDITORIAL
BARCANOVA
OXFORD
BARCANOVA
TEIDE
TEIDE
TEIDE
TEIDE
BALAGIUM

DESCRIPCIÓ
MÓN ORTOGRÀFIC 4
ALL ABOUT US 4 ACTIVITI BOOK PACK
DICCIONARI DE LA LLENGUA ESCOLAR
BAOBAB VUIT I MIG nº 7
BAOBAB VUIT I MIG nº 8
BAOBAB VIUT I MIG nº 10
BAOBAB VUIT I MIG nº 12
JUGA I APRÈN 3 (ESCACS)

IDIOMA
CATALÀ
ANGLÈS
CATALÀ
CATALÀ
CATALÀ
CATALÀ
CATALÀ
CATALÀ

MATERIAL:
- 1 retolador pissarra blanca VELLEDA
- Caixa 12 retoladors prims CARIOCA
- 1 punta fina negre (amb bola)
- 1 capsa 12 colors de fusta STAEDLER
- 1 barra de pega en stick INSTANT
- 1 regle de 20 cm
- 1 retolador subratllador (qualsevol color)
- 1 transportador d’angles

Tots els alumnes hauran de portar un estoig tipus bossa amb: llapis nº 2, goma, maquineta i tisora de
punta rodona. I un pen-drive (8 GB com a mínim).
Per l’àrea de Música els alumnes de 4t hauran de portar una flauta de soprano de digitació alemanya, de
plàstic i amb funda, de marca ZENON (si ja en tenen una, abans de comprar-ne una altra, demanen que la
portin el primer dia de classe).
*A més, tots els alumnes nous d’aquest curs hauran de portar:
-

1 arxivador mida foli de dues anelles (llom 4 cm)
6 separadors de plàstic per l’arxivador mida foli
1 carpeta cartró A3 amb gomes
Carpeta amb separadors

*Aquest material no entra dins del lot que es ven a l’escola, ja que és material que els alumnes ja tenen
de cursos anteriors.
Durant els primers dies de curs es lliurarà a tots els nens i nenes de l’escola l’agenda escolar. Recordeu
que és una eina pedagògica de comunicació molt important família/escola.

