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LLISTAT DE MATERIAL D’AULA - 3r (Cicle Mitjà) 

 

- 1 FOTO (mida carnet). 

- 1 paquet de 500 fulls DIN-A4 (A ser possible Navigator Ecologycal). 

- 1 paquet de 100 fulls DIN-A4 de dues ratlles amb marge. 

- 1 paquet de 100 cartolines de colors mida DIN-A4. 

- 6 cartolines (2 blanques, 2 negres, 2 de colors vius) 

- 1 carpeta amb gomes mida foli tapa dura i classificadora. 

- 1 arxivador vertical de cartró i de mida foli, amb dues anelles. 

- 1 paquet de 12 separadors de cartró i colors, per a l’arxivador (resistents). 

- 1 tisores. 

- 1 barra de pegament.  

- 1 pot de cola blanca. 

- 1 regle de 30 cm i un de 15cm.  

- 1 transportador d’angles (transparent) 

- Llapis, goma, maquineta, colors, retoladors i bolígrafs vermell, blau, negre i 

verd (estoig complert o bossa). 

- 1 calculadora amb la tecla d’arrel quadrada.  

- 6 fasteners.  

- 2 paquets grans de tovalloletes humides. 

- 2 capses de mocadors de paper. 

Material plàstica: 

- 1 capsa de ceres Manley (12 unitats). 

- Aquarel·les (12 colors). 

- 1 drap. 

- 1 got de plàstic dur. 

- 2 pinzells (núm. 8 i núm. 14). 

- 10 làmines de dibuix sense requadre (5 de DIN-A4 + 5 de DIN-A3). 

- Bossa amb cremallera  de mida 23cm x 33cm (per posar el material de 

plàstica). 

 

Equip d’educació física complet: xandall (es recomana el de l’escola), 

samarreta, sabates esportives i necesser (amb sabó, colònia, pinta i tovallola). 

 
 
NOTA: Cal portar el material i els llibres de text, el dia 6 de setembre 
de 11 a 13h. Tot marcat amb el NOM DE L’ALUMNE/A. 

El material del curs passat que estigui en bon estat es pot aprofitar. 
Es prega que el material sigui de primera qualitat. 
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LLISTAT DE LLIBRES CURS 2018-2019 

3r (Cicle Mitjà) 

 

FUNGIBLES 
 

 

REUTILITZATS 

 
Llengua Catalana 
-Dossier d’aprenentatge 3r. Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-4398-1 
-Món Lector 3. Ed. Barcanova.               
ISBN 978-84-489-2552-9 
 
 
Llengua Castellana 
-Dosier de aprendizaje 3º. Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-4427-8 
 
 
Matemàtiques 
-Dossier d’aprenentatge 3r. Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-4453-7 
 
 
Coneixement del medi natural, social i 
cultural 
-Dossier d’aprenentatge 3r. Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-3192-6 
 
Llengua Anglesa 
-All about us 3. Activity Book. Ed. Oxford 
ISBN 978-0-19-456224-9 
 
Música  
-A punt de solfa 3. Quadern d’exercicis. 
Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-4468-1 
-A cau d’orella 3. Quadern d’exercicis.      
Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-44-74-2 
 
Religió 
-Religió Catòlica 4. Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-3548-1 
 
Valors socials i cívics 
Valors socials i cívics 3. Ed. Barcanova.  
ISBN 978-84-678-6356-7 
 

 
Llengua Catalana 
-Llibre de coneixements 3r. Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-4397-4 
 
 
 
 
Llengua Castellana 
-Libro de conocimientos 3º. Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-4426-1 
 
 
Matemàtiques 
-Llibre de coneixements 3r. Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-4452-0 
 
 
Coneixement del medi natural, social i  
cultural 
-Llibre de coneixements 3r. Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-3191-9 
 
Llengua Anglesa 
-All about 3. Class book. Ed. Oxford 
ISBN 978-0-19-456238-6 
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LLISTAT DE MATERIAL D’AULA CURS - 4t (Cicle Mitjà) 

- 1 paquet de 500 fulls DIN-A4 (A ser possible Navigator Ecologycal). 

- 1 paquet de 100 cartolines de colors mida DIN-A4. 

- 6 cartolines (2 blanques, 2 negres, 2 de colors vius) 

- 1 carpeta amb gomes mida foli tapa dura i classificadora. 

- 1 arxivador vertical de cartró i de mida foli, amb dues anelles. 

- 1 paquet de 12 separadors de cartró i colors, per a l’arxivador (resistents). 

- 1 tisores. 

- 1 barra de pegament.  

- 1 pot de cola blanca. 

- 1 regle de 30 cm i un de 15cm.  

- 1 transportador d’angles (transparent). 

- 1 escaire i 1 cartabó. 

- Llapis, goma, maquineta, colors, retoladors i bolígrafs vermell, blau, negre i 

verd (estoig complert o bossa). 

- 1 calculadora amb la tecla d’arrel quadrada.  

- 1 compàs micromètric. 

- 6 fasteners.  

- 2 paquets grans de tovalloletes humides. 

- 2 capses de mocadors de paper. 

- 1 tovallola amb beta. 

Material plàstica: 

- 1 capsa de ceres Manley (12 unitats). 

- Aquarel·les (12 colors). 

- 1 drap. 

- 1 got de plàstic dur. 

- 2 pinzells (núm. 8 i núm. 14). 

- 10 làmines de dibuix sense requadre (5 de DIN-A4 + 5 de DIN-A3). 

- Bossa amb cremallera  de mida 23cm x 33cm (per posar el material de 

plàstica). 

Equip d’educació física complet: xandall (es recomana el de l’escola), 

samarreta, sabates esportives i necesser (amb sabó, colònia, pinta i tovallola). 

NOTA: Cal portar el material i els llibres de text, el dia 6 de setembre 
de 9 a 11h. Tot marcat amb el NOM DE L’ALUMNE/A. 

El material del curs passat que estigui en bon estat es pot aprofitar. 
Es prega que el material sigui de primera qualitat. 
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LLISTAT DE LLIBRES CURS 2018-2019 

4t (Cicle Mitjà) 

 

FUNGIBLES 
 

 

REUTILITZATS 

 
Llengua Catalana 
-Dossier d’aprenentatge 4t. Ed. 
Barcanova 
ISBN 978-84-489-3168-1 
 
 
Llengua Castellana 
-Dossier de aprendizaje 4t. Ed. 
Barcanova 
ISBN 978-84-489-3177-3 
 
Matemàtiques 
-Dossier d’aprenentatge 4t. Ed. 
Barcanova 
ISBN 978-84-489-3187-2 
 
 

Coneixement del medi natural, 
social i cultural 
-Dossier d’aprenentatge 4t. Ed. 
Barcanova 
ISBN 978-84-489-3197-1 
 
Llengua Anglesa 
-All abaout us 4. Activity Book. Ed. 
Oxford 
ISBN 978-0-19-456225-6 
 

 
Música  
-A punt de solfa 4. Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-4469-8 
-A cau d’orella 4. Ed Barcanova 
ISBN 978-84-489-4475-9 
 
Religió 
-Religió Catòlica 4. Ed. Barcanova 
ISBN 978-84-489-3548-1 
 

 

 
Llengua Catalana 
-Llibre de coneixements-4t. Ed. 
Barcanova 
ISBN 978-84-489-3167-4 
 
 
Llengua Castellana 
-Libro de conocimientos-4t. Ed. 
Barcanova 
ISBN 978-84-489-3176-6 
 
Matemàtiques 
-Llibre de coneixements-4t. Ed. 
Barcanova 
ISBN 978-84-489-3186-5 
 
Coneixement del medi natural, 
social i cultural 
-Llibre de coneixements-4t. Ed. 
Barcanova 
ISBN 978-84-489-3196-4 
 
Llengua Anglesa 
-All about us 4. Class book. Ed. 
Oxford 
ISBN 978-0-19-456239-3 
 
 
 

 

 


