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• Llengua Anglesa – KIDS CAN! 3 Essential Ab&ExtraFun ePk, McMillan (ISBN: 978-1-380-

05293-3) 

• Llengua Anglesa -  KIDS CAN! 3 Pb ePk, McMillan (ISBN: 978-1-380-07286-3) 

• Llengua catalana i castellana - Projecte Superlletres, Tekman Books -- (Aquest material se'ls  

lliurarà a l'escola al mes de setembre) 

•  Matemàtiques -  Projecte EMAT, Tekman Books -- (Aquest material se'ls lliurarà a l'escola al 

mes de setembre) 

• Medi Natural -  Quadern Ciències de la Naturalesa 3: Bestioles. Proj. Duna, Teide (ISBN: 978-

84-307-1451-3) 

• Medi Natural -  Quadern Ciències de la Naturalesa 3: Barrija-Barreja, Proj. Duna, Teide (ISBN: 

978-84-307-1451-3) 

• Medi Social – Quadern Ciències Socials 3: Planeta Blau. Proj. Duna, Teide (ISBN: 978-84-307-

1456-8) 

• Medi Social – Quadern Ciències Socials 3: Camins. Proj. Duna, Teide (ISBN: 978-84-307-

1456-8) 

• Medi Social – Quadern Ciències Socials 3:Papers i paperots. Proj. Duna, Teide (ISBN: 978-84-

307- 

1456-8) 

 

 

 
Material que es dóna a l'escola 

Ceres de colors, cola, vernís de ceres, enquadernadors, cartolines de colors (grans i petites), tèmperes, 

grapes, fulls DIN-4 (treball diari), fulls quadriculats DIN-4, paper xarol, paper de seda, cintes, paper bàsic 

de dibuix, fotocòpies (activitats de registre... ) i altres, depenent dels treballs manuals que es realitzin al llarg 

del curs. 

 

Materials que porta cada alumne 
Estoig amb llapis, retoladors, colors, clips, goma, maquineta, bolígraf blau, bolígraf verd (no pot ser 

puntafina). 

Puntafina negre. 

Barra de cola. 

1 carpeta mida foli (sense separadors). 

Llibreta mida A4, sense espiral ni anelles, de 90 grams, amb doble ratlla. 

Un regle de 30 cm. i un de 15 cm. 

Auriculars per a l'ordinador, tipus diadema (dins d’una bossa d’auto-tancament i marcada amb el nom). 

USB. 

 
Recomanacions 
Cal revisar els llibres per comprovar que no tinguin cap defecte. Tots els llibres i quaderns han d'estar 
degudament marcats amb el nom i cognom de l'alumne/a. Els llibres que siguin reutilitzats caldrà que 
estiguin ben esborrats i en bones condicions per tal de poder-los fer servir. 
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