
CONSELLERIA  D'EDUCACIÓ I UNIVERSITAT

CEIP PORTA DES MOLL ALCÚDIA

LLIBRES I MATERIAL 3r CURS 2021-2022
MATEMÀTIQUES

➢ Quadernets MATEJOCS, editorial Salvatella, números: 6, 7 i 8.

LLENGUA ANGLESA
➢ “All about us 3” . Activity book. Editorial Oxford

MATERIAL D’AULA

- 1 llapis triangular Staedtler Noris Club HB

- 1 goma d’esborrar Milan Nata 624

- 1 barra de pasta d’aferrar Pritt 22g

₋ 1 arxivador de dues anelles (poden dur el del curs passat)

₋ 1 maquineta de fer punta de ferro

₋ 1 carpeta de plàstic fort llom no massa prim (si està en condicions pot emprar-se la

de 2n)

₋ 2 quaderns de 48 fulls amb 1 línia sense espiral DIN A-4.

₋ 1 quadern de 48/50 fulls quadriculats amb espiral de quadrícula de 8 mm (LA

QUADRÍCULA NO MÉS PETITA!)

₋ 1 capsa de 20 retoladors prims Staedtler

₋ 1 capsa de pintures de fusta Staedtler 24 colors Noris Club

₋ 1 capsa d’aquarel·les de 24 colors Jovi

₋ 1 capsa de ceres Manley, 12 colors.

₋ 1 regle de 30 cm

₋ 1 calculadora senzilla i amb números grossos

₋ 1 tisores

₋ 1 compàs

₋ 1 transportador d’angles

₋ 1 bata o camiseta (pot ser la del curs passat)

₋ 1 motxilla petita (per favor, sense rodes!!)

₋ L’agenda escolar del Ceip Porta des Moll.

₋ 1 estoig de 3 separadors

₋ 1 sobre de plàstic A5

₋ 1 mascareta posada i una de recanvi: LES MASCARETES HAN DE SER

HOMOLOGADES

₋ 1 bossa de tela o capsa per guardar la mascareta/1 botelleta petita d’hidrogel

*A mesura que els infants vagin acabant els quadernets i el material, s’haurà de

comprar el material i quadernets necessaris.
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*Els quadernets/llibres han de  dur el nom posat a una etiqueta blanca a la part

inferior dreta.

*Es prega que el material sigui el que demanam i no un altre!!
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