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LLISTAT DE LLIBRES 3r DE PRIMÀRIA
CURS 2022-2023

CATALÀ
● LECTOJOCS 7. Ed. Salvatella. ISBN 978-84-841-2506-8
● LECTOJOCS 8. Ed. Salvatella. ISBN 978-84-841-2507-5
● LECTOJOCS 9. Ed. Salvatella. ISBN 978-84-841-2508-2

MATEMÀTIQUES

● JUMP MATH 3.1. ISBN: 978-84-122185-2-7 (només a la llibreria Bergas)
● JUMP MATH 3.2. ISBN: 978-84-122185-3-4 (només a la llibreria Bergas)
● VUIT I MIG Q.C. 02. Lluís Segarra. Ed. Teide. ISBN: 978-84-307-7963-5
● VUIT I MIG Q.C. 04. Lluís Segarra. Ed. Teide. ISBN: 978-84-307-7965-9
● VUIT I MIG Q.C. 06. Lluís Segarra. Ed. Teide. ISBN: 978-84-307-7967-3

MÚSICA ● Quadernet d'exercicis de música nº 7. Ed. Nadal. ISBN: 978-84-788-7209-1

MATERIAL QUE HEU DE COMPRAR

* 1 estoig petit amb un llapis (Staedtler o HB nº 2), bolígraf blau i vermell, goma, maquineta,
tisores i 1 barra de ferrament (“Imedio” o “Pritt”).
* 1 estoig amb 12 llapis de colors de fusta i 12 retoladors.
* 3 quaderns grapats sense espiral, amb marge, de tapa dura tamany DIN-A4 de dues retxes i
PAUTA 2’5.
* 1 quadern grapat sense espiral, amb marge, de tapa dura tamany DIN-A5 de quadres de
pauta 6mm x 6mm.
* 1 regla de 30cm, un escaire, un cartabó, un semicercle i un compàs.
* 3 carpetes de plàstic tamany foli (aula, anglès i música).
* 1 bloc de dibuix.
* 1 quadernet de música ADITO de pentagrames nº 4.
* Agenda escolar (de l’escola).

El material del curs anterior que es pugui seguir usant s’ha d’aprofitar.

MOLT IMPORTANT
● Per un correcte funcionament de les classes demanam que es respectin les

característiques del material així com les marques. Si no, s’haurà de tornar.

● Tot aquest material es reposarà quan sigui necessari i cada llibre i cada quadern ha de
dur el nom posat amb bolígraf a la portada i el curs.

ALTRA INFORMACIÓ
● INICI CLASSES. Començaran el DILLUNS 12 DE SETEMBRE amb l’horari complet de

les 9h a les 14h.

● VENDA DE LLIBRES. Directament en la Llibreria Bergas a partir del 15 de julio.

● REUNIÓ FAMÍLIES. DIMECRES 7 DE SETEMBRE a les 11h.

● APORTACIÓ PER A ACTIVITATS ESCOLARS. 68 EUROS. Aquesta aportació
voluntària serà per a tot el curs 2022-2023. Inclou l’adquisició de material didàctic i
escolar així com la despesa de totes les activitats extraescolars i/o complementàries
(activitats dins el centre i sortides) que es faran al llarg del curs (exceptuant colònies,
acampades i/o viatges d’estudis si fos el cas). S’ha de pagar per l’aplicació escolar. Es
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prega que per al bon desenvolupament del curs es faci el pagament abans de l’inici del
curs.

Material didàctic i escolar Activitats complementàries i/o extraescolar

56% 44%
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