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LLIBRES DE TEXT 3r DE PRIMÀRIA CURS 2022/23 
 

ASSIGNATURA TÍTOL EDITORIAL ISBN 

Valencià Comboi 3 
Projecte 
Explora 

Bromera 978-84-9026-181-1 

 
Castellano 

Lecturas 3. El lobo Lupas. 
El burbujeante misterio 
de las burbrujas. 

 
Anaya 978-84-678-4856-4 

 
Matemàtiques 

Matemàtiques 3.  
Revola 22 

 
SM 

 
978-84-1392-6179 

 
Matemàtiques 

 
Quaderns del  
Vuit i mig  
del número 1 al 3 

 
Teide 

978-84-30-779628 
978-84-30-779635 
978-84-30-779642 
 

 
 
Anglès 

 
ALL ABOUT US NOW 3 
Class Book 

 
 

Oxford 

 
Class Book:  
978-01-9407-4650 

 
Els quaderns del Vuit i mig de Matemàtiques s’han d’adquirir, ja que no estan 
inclosos al Banc de Llibres. 

 
El primer dia de setembre, els xiquets i xiquetes sols han de portar l’estoig i ja us 
lliurarem una nota per tal d’informar-vos quan haveu de portar la resta de materials. 
Respecte als quaderns que heu de comprar, heu de comprovar bé A CASA, 
mitjançant l’ISBN (el podeu trobar al codi de barres del llibre), que són els correctes 
i que es troben en perfecte estat. Recomanem folrar-los i identificar-los amb el nom i 
el cognom de l’alumne/a en la part dreta superior de la COBERTA. 



MATERIAL INDIVIDUAL 3r DE PRIMÀRIA CURS 2022/23 
 

● Bosseta d’endreç per a Educació Física: tovallola xicoteta, sabó i colònia que 
no siga en pot de vidre 

● Una carpeta de plàstic transparent tipus sobre, tamany full amb clip 
● 2 llapis (Es recomana Staedtler Noris HB 2) 
● 1 goma d’esborrar (Es recomana Staedtler Mars) 
● 1 maquineta de fer punta amb depòsit 
● Un bolígraf roig, un bolígraf blau i un bolígraf negre 
● 1 cinta correctora (Tipp- Ex) 
● 1 retolador marcador fluorescent 
● 1 barra de pegament de 40 g. 
● 1 caixa de 12 retoladors 
● 1 caixa de 12 pintures (plastidecor o fusta) 
● 1 caixa de ceres Manley de 15 u. 
● 1 regle de 20 cm, un transportador d’angles i un compàs 
● 1 tisores de punta roma 
● 1 pinzell nº 6 
● 2 llibretes grans de quadrícula 4x4 amb marge i tapa preferiblement de 

plàstic per a Matemàtiques i Anglès 
● 3 llibretes grans de doble pauta amb marge i tapa preferiblement de plàstic 

per a Castellà, Valencià, Medi 
(Els colors de les tapes de les llibretes són opcionals) 

● 1 diccionari de Castellà: Diccionario Escolar de la Lengua española. 
Editorial Santillana 

● 1 diccionari de Valencià: Diccionari Multiús. Josep Lacreu, Editorial 
Bromera 

● 1 paquet de tovalloletes humides 
● 1 caixa de mocadors de paper 

 
MOLT IMPORTANT:  
l L’alumnat de Religió farà ús de la llibreta de l’any passat (llibreta gran  d’una línia). 
l Tot el material ha de vindre degudament marcat amb el nom i cognom, per tal d’evitar 

confusions (llapis, retoladors, plastidecors, diccionaris…). 
l Tindre localitzat el carnet de la Biblioteca per al curs que ve. 

 
 Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

L’equip docent de Tercer de Primària



MATERIAL INDIVIDUAL 3º PRIMARIA CURS 2022/23 
 
● Bolsita de aseo para Educación física: toalla pequeña, jabón y colonia en envase que 

no sea de cristal 
● 1 carpeta de plástico transparente tipo sobre, tamaño hoja con clip 
● 2 lápices (Se recomienda Staedler Noris HBº 2) 
● 1 goma (Se recomienda Staedtler Mars) 
● 1 sacapuntas con depósito. 
● 1 bolígrafo rojo, azul y negro  
● 1 cinta correctora (Tipp- Ex) 
● 1 rotulador marcador fluorescente 
● 1 barra de pegamento de 40 g. 
● 1 caja de 12 rotuladores 
● 1 caja de 12 pinturas (plastidecor o fusta) 
● 1 caja de ceras Manley de 15 u. 
● 1 regla de 20 cm, un transportador de ángulos y un compás 
● 1 tijeras de punta roma 
● 1 pincel nº 6 
● 2 libretas grandes de cuadrícula 4x4 con margen y tapa preferiblemente de plástico para 

Matemáticas e Inglés 
● 3 libretas grandes de doble pauta con margen y tapa preferiblemente de plástico para 

Castellano, Valencià i Medi (Los colores de las tapas de las libretas son opcionales) 
● 1 diccionario de Castellano: Diccionario escolar de la lengua española. Ed. 

Santillana 
● 1 diccionari de Valencià: Diccionari multiús. Josep Lacreu, Ed. Bromera. 
● 1 paquete de toallitas húmedas 
● 1 caja de pañuelos de papel 

MUY IMPORTANTE: 
 

l El alumnado de Religión hará uso de la libreta del año pasado (libreta grande de una 
línea). 

l Todo el material tiene que llevar el nombre para evitar confusiones (lápices, plastidecores, 
rotuladores, diccionarios…) 

l Tener localizado el carné de la Biblioteca para el curso que viene. 
 

 Muchas gracias por vuestra colaboración  

El equipo docente de Tercero de Primaria 


