MATERIAL PRIMER I SEGON CURS DE PRIMÀRIA CURS 19-20
El material escolar que necessiten els vostres fills/es per aquest curs és el
següent:
* Un estoig de dos pisos amb 2 llapis, goma, maquineta, pintures de fusta i
retoladors.
* 1 capsa de 12 pintures de cera ( MANLEY o DACS )
* 1 carpeta de dues anelles grans mida DINA4.
* 1 carpeta d’elàstics mida DINA4.
* 1 tisores de punta rodona.
* 1 bata per a les classes d’educació artística.
* 1 regla de 30 cm.
* 2 tubs de cola de barra.
* Un paquet de fulls reciclats DIN A 4 de 100 unitats.
IMPORTANT:
Dur tot el material el primer dia de classe.
Per favor, tot ha d’anar marcat amb el nom!
És indispensable l'ús de l'equip esportiu del col·legi.
Gràcies.

MATERIAL TERCER DE PRIMÀRIA CURS 19-20
El material escolar que necessiten els vostres fills/es per aquest curs és el següent:
* 1 bossa-estoig (no metàl·lica) amb 3 llapis (staedtler, n°HB2), 2 gomes, 1 bolígraf blau i
1 vermell, màquina de fer punta, llapis de colors, retoladors i 1 marcador fluorescent
de color groc.
* 1 carpeta d’elàstics mida DIN-A4.
* 1 tisores de punta rodona.
* 1 regla de 30 cm i 1 petita regla que es pugui ficar dins l'estoig.
* 2 tubs de cola de barra.
* 1 paquet de fulls DIN-A4 de 100 unitats (no reciclats).
* 1 paquet de post-it quadrats de qualsevol color.
* 1 bata per a les classes d’educació artística.
IMPORTANT:
Dur tot el material el primer dia de classe.
És indispensable l'ús de l'equip esportiu del col·legi.

Per favor, tot ha d’anar marcat amb el nom!
Gràcies.

LLIBRES DE TEXT TERCER DE PRIMÀRIA CURS 19-20

ÀREA

EDITORIAL

ISBN

LLENGUA 3 QUADERN 1

ANAYA

978-84-698-4174-7

LLENGUA 3 QUADERN 2

ANAYA

978-84-698-4175-4

LLENGUA 3 QUADERN 3

ANAYA

978-84-698-4176-1

LENGUA CASTELLANA 1r
TRIMESTRE

SANTILLANA

9788414112236

LENGUA CASTELLANA 2n
TRIMESTRE

SANTILLANA

9788414112342

LENGUA CASTELLANA 3r
TRIMESTRE

SANTILLANA

9788414111079

