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GRANOLLERS
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CICLE MITJÀ CURS 3r d’ E. P.
LLISTAT DE LLIBRES DE TEXT

ÀREA TÍTOL ISBN EDITORIAL
LLENGUA

CATALANA
Llengua Catalana 3r 978-84-307-1379-0 TEIDE

Projecte Duna

LECTURA:
LL. CATALANA

Flairosa , la bruixa dels
sabons

Carles Sala i Vila
978-84-489-4590-9

BARCANOVA
Pluja de llibres

LENGUA
CASTELLANA

Lengua Castellana 3º
Programa Palabras

978-84-489-4426-1 BARCANOVA

QUADERN
D’EXERCICIS

ANGLÈS

ALL ABOUT US
Activity book 3

978-01-9456-220-1 OXFORD

CONEIXEMENT
DEL MEDI SOCIAL

I CULTURAL

Llibre Ciències socials 3

Quadern Ciències Socials 3

978-84-3071-455-1

978- 84-3071-456-8

TEIDE
Projecte Duna

MATEMÀTIQUES Innovamat - TERCERO
Primaria CAT - (AP)

AVENTURAS + PLATAFORMA
Cat

Ref.
8424121100425

Innovamat

Notes :

● El 13 de setembre començarem a treballar amb aquests llibres de text.

● Tots els alumnes els hauran de portar el primer dia de classe sense el nom
posat ni folrat i a classe es comprovarà que siguin correctes.

● El curs 2021-22 l’escola tindrà la seva pròpia agenda escolar que es lliurarà a
cada alumne/a el primer dia de classe. L’ import s’abonarà juntament amb el
rebut del mes de setembre.



Material que s’ha de portar a part dels llibres:

✔ Llapis, goma i maquineta.
✔ Regle de 30 cm.
✔ Pauta i clips
✔ Colors i retoladors.
✔ Bolígraf blau, negre i verd.
✔ Tisores i cola de barra.
✔ 5 dossiers de plàstic amb el nom.
✔ Carpeta
✔ Caixa grossa de mocadors de paper.
✔ 1 foto-carnet actual en color.
✔ 1 llibreta  gran DIN A4 (a ratlles) amb marge sense troquelar
✔ 1 llibreta gran DIN A4 ( quadriculada 5x5 ) amb marge sense troquelar
✔ Un pen
✔ Llibreta petita ( pentagrama) per a música.

Bé, ara és el moment del comiat. Passa unes bones vacances, sigues molt feliç,
diverteix-te molt i recarrega forces per començar un nou curs.

Ens tornem a veure el mes de setembre, recorda que començarem a treballar amb
tots els llibres el primer dia d’escola.

Fins aviat  !!!!

Equip de mestres


