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3r de Primària  
 

MATÈRIES  
LLENGUA CATALANA  
-     No cal comprar llibre de text. En tindran a l’aula com a material de consulta per algunes 
activitats concretes. 

LLENGUA CASTELLANA  
-     No cal comprar llibre de text. En tindran a l’aula com a material de consulta per algunes 
activitats concretes. 

ANGLÈS 
- (Q) The Lion and the Mouse Ed. Express Publishing ISBN 978-1-4715-6429-1 
 

Les alumnes noves han de comprar també: 
- (Q) Big Questions 2. Activity Book. Ed. Oxford ISBN 978-0-19-4101684 
- (R) Big Questions 2. Class Book. Ed. Oxford ISBN 978-0-19-4101707 

MATEMÀTIQUES 
- (N) Connexions 3. Matemàtiques. Dossier.   

Ed. Barcanova ISBN: 978-84-489-4453-7 
(llibre digital) Connexions 3. Matemàtiques. Coneixements. Ed. Barcanova.    ISBN: 
978-84-489-4455-1    Se us facturaran 5€ de la llicència el mes d'octubre. 
Seguirem utilitzant l'estoig d'EntusiasMat. 

CONEIXEMENT DEL MEDI (NATURAL i SOCIAL) 
- (Q) EMPRÈN amb el Medi 3   
Material propi de Les Alzines. Es donarà a les alumnes i es facturarà el mes d’octubre. 
 

- (R) Natural Science 3.  Ed. Edebé.  Student’s book. ISBN: 978-84-683-2292-6 
Aquest llibre es farà servir a 3r i 4t de Primària 

EDUCACIÓ ARTÍSTICA: MÚSICA  
- (R) Música 3    Ed. McGraw Hill              ISBN 978-84-481-92266 
- (Q) Quadern d’exercicis                        ISBN 978-84-481-92280 

RELIGIÓ  
- (R) Religió Catòlica 3 . Edició 2015 
   Editorial Casals  ISBN  9788421860205 

 
R : es pot reciclar de cursos anteriors 
N: llibre nou 
Q: quadern 
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3r de Primària 
MATERIAL ESCOLAR CURS    

(cal posar nom i cognoms a tot el material) 
1 bloc de dibuix, els fulls emmarcats i dos forats 

Carpeta amb gomes, format foli classificadora model institucional (*) 
1 agenda escolar model institucional (*) 
1 bolígraf blau 
1 bolígraf vermell 
1 bolígraf negre 
2 llapis 
1 maquineta 
1 goma d’esborrar 
Pintures de fusta, 12 colors 
Pintures de colors, 12 Ceres  
Retoladors 12 colors 
1 retolador fluorescent groc 
Barra de cola   
1 tisores d’escola amb punta rodona 
Regle de 20 cm 
1 flauta de plàstic amb funda marca Hohner 
1 llibreta Din A5, amb espiral, de ratlles 
6 llibretes Din A4, amb espiral, de ratlles (80 fulls) 

1 llibreta Din A4, amb espiral, de ratlles (80 fulls) pel Projecte de Jocs Florals 
Només les alumnes noves. La resta la tenen a l’escola del curs passat 
Pinzells: nº 6 i nº 10 i pinzell pla nº18 
Aquarel.les : 12 colors   
Pen Drive 8GB (mínim) amb una cinta per penjar i el nom escrit. 
Es farà servir tota la primària 

(*) es donarà els primers dies de classe al mateix col·legi. 
 
ALUMNES NOVES     -    “Sis barrets per pensar” 
  

Ja sabeu que Les Alzines és escola pionera en la utilització de la tècnica 
dels "Sis barrets per pensar" amb la finalitat d'ordenar el pensament i fer-lo visible tant en els 
processos d'aprenentatge com en la presa de decisions. És una tècnica facilitadora de la 
competència Aprendre a aprendre. 
A totes les etapes i a totes les àrees es treballa amb projectes que fan servir aquesta tècnica però d'una 
manera especial de 1r a 4t de primària dins el projecte "EMPRÈN amb el Medi".  
És per això que, durant els primers dies de curs, es donaran a les alumnes 6 gorres de colors diferents 
que necessiten per treballar aquests projectes. Aquestes gorres s'utilitzaran al llarg de tota la Primària i 
el preu del pack de 6 gorres amb el logo de l'escola és d’13€ que es facturarà el mes d'octubre. 
 


