
LLIBRES DE TEXT    CURS  2022-23

CICLE    MITJÀ CURS: TERCER

ISBN TÍTOL EDITORIAL
9788441234680 LLENGUA CATALANA 3. TOT TALLERS TEXT. LA GALERA

9788441234741 LLENGUA CASTELLANA 3. TOT TALLERS TEXT-LA GALERA

INNOVAMAT   MATEMÀTIQUES 3
Per comprar el llibre  entreu al següent enllaç: 

 https://innovamat.com/ca/codi/ 

-Introduir codi de curs  ESLP5QX96QEL  i seguir les passes que es marquen al full
adjunt.

-Els materials els rebrà l'escola a primers de setembre i els lliurarem a l’alumnat.

9788448943035 CONEIXEMENT DEL MEDI NATURAL 3r

*demaneu els llibres als alumnes del curs
anterior.  Si no els aconseguiu truqueu a
l’escola per encomanar-los, com a màxim fins
el 7 de juliol.

BARCANOVA

9788448943073 CONEIXEMENT MEDI SOCIAL I CULTURAL
3r
*demaneu els llibres als alumnes del curs
anterior.  Si no els aconseguiu truqueu a
l’escola per encomanar-los, com a màxim fins
el 7 de juliol.

BARCANOVA

9788466825405 GO 3 !  STUDENT’S PACK RICHMOND

Notes :

● Podeu folrar els llibres  però es recomana  revisar l’ISBN . Posar el nom a la

tapa

● Durant el mes de setembre es cobrarà una quota de 30€ per altre
material fungible i material INNOVAMAT  que utilitzaran els alumnes.

https://8535d207-a4a5-4153-999a-ebf7083b1ab8.pipedrive.email/c/84ln0e6qk0/vkwe0x2m9k/34pnv9xdy8/0?redirectUrl=https%3A%2F%2F8535d207-a4a5-4153-999a-ebf7083b1ab8.pipedrive.email%2Fc%2F84ln0e6qk0%2Fvkwe0x2m9k%2F34pnv9ody8%2F0%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Finnovamat.com%252Fca%252Fcodi%252F


MATERIAL - TERCER : S’ha de portar marcat

● Un paquet de 500 folis de paper reciclat

● Una carpeta mida foli de tapes dures amb separadors
● 1 bolígraf blau i un de vermell esborrable.

● 2 llapis del  nº 2 STAEDTLER

● 1 goma / 1 maquineta amb dipòsit  / unes tisores

● 2 barres grans de pega 40 gr. INSTANT

● 1 regle de 30 cm. / 1 joc de regles ( escaire, cartabó, transportador)

● 1 capsa de 10 retoladors prims STAEDTLER

● 1 capsa de 15 ceres MANLEY

● 1 capsa de 12 aquarel·les JOVI

● 1 capsa de 12 retoladors gruixuts GIOTTO

● Pinzells plans JOVI  nº2, nº 8 i nº10 (marcats amb el nom)

● 1 llibreta quadriculada mida A4  amb espiral tancada amb tapa dura i

separada en 5 colors.(pàgines 160)

● 1 llibreta quadriculada mida A4 amb espiral tancada i tapa dura.

● Pack de 10 làmines de paper dibuix Basik llis, DINA4 130mg CANSON.

● 1 Capsa mocadors de paper. (100 unitats)


