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LLISTAT DE LLIBRES: CURS 2020/2021

3r. PRIMÀRIA  PEPLI  

ÀREA LLIBRE EDITORIAL PROJECTE ISBN LLENGUA

Ciències Naturals

 

Llibre 3r. curs Santillana

Voramar

Saber fer 978-84-90583678 Valencià

Ciències Socials

 

Llibre 3r. curs Santillana

Voramar

Saber fer 978-84-90583388 Valencià

Matemáticas

 

Libro 3º curso
Primaria

Santillana

Voramar

  Saber hacer
contigo

978-84-141-1186-4 Castellà

Llengua

(Valencià)

Llibre 3r. curs
Primària

Santillana

Voramar

Saber fer 978-84-98079760 Valencià

Religió Religió Catòlica 3

 

Marjal  978-84-8348-368-8 Valencià

Llibres i quaderns que han d'adquirir les famílies perquè no formen part del banc de llibres.

Lengua castellanaCuaderno de lengua.
1er. trimestre. 

3er. curso

Santillana

Voramar

Saber hacer 978-84-68012872 Castellà

Lengua castellanaCuaderno de lengua.
2º. trimestre. 

3er. curso

Santillana

Voramar

Saber hacer 978-84-68012889 Castellà

Lengua castellanaCuaderno de lengua.
3r. trimestre. 

3er. curso

Santillana

Voramar

Saber hacer 978-84-68012896 Castellà

En cas de necessitar llibres de l'àrea d'anglés, es demanaran al setembre. 
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Benvolgudes famílies,

A continuació teniu el material escolar per al proper curs 2021- 2022.

MATERIAL PER A LES CLASSES DE 3r. PEPLI.

-3 llibretes grans d’una línia amb marge,(castellà, valencià, socials/naturals, ) tapa dura i amb espiral. El
gramatge ha de ser de 90 grs.

 Cadascuna ha de ser d'un color diferent. Que no siguen troquelades.

-1 llibreta gran quadriculada amb marge,( matemàtiques ) tapa dura i amb espiral. Gramatge de 90 grs.

      

-Estoig complet amb: 3 llapis de la marca STAEDLER HB, nº2, 3 gomes d'esborrar, 

 1 maquineta de fer punta  i 3 bolígrafs: 1 de roig, 1 de blau i 1 de negre de la marca 

 BIC o similar.

 

-1 capsa de plastidecors de 24 colors.

 

-1 capsa de retoladors de 24 colors.

 

- Un joc de regles: regle, cartabó, escaire  i transportador de plàstic dur. NO flexible.

-2 tubs de cola de barra grans.

 

-Unes tisores.

 

-2 carpetes grans  de tamany foli, de plàstic i amb gomes (DIN- A4).

 

-3 fotos en color, tamany carnet.

-Un necesser per a educació física amb sabó i una tovallola xicoteta.

 

Cal posar el nom.



A MESURA QUE TOT AQUEST MATERIAL ES VAJA GASTANT O PERDENT, LES FAMÍLIES SERAN
LES ENCARREGADES DE TORNAR-LO A      REPOSAR. MOLTES GRÀCIES.  

 

Els alumnes que NO     participen en la xarxa de llibres, han de portar tots els llibres folrats     i amb el nom
posat fora, en una etiqueta.

 

Caldrà portar els llibres i el material  al col·legi el dimecres 8 i el dijous 9 de setembre de 2021.

 

                                                                                                                             Bon estiu!
 
                                                                                                     Atentament l'Equip Docent de 3r.
 
                                                                                                 Port de Sagunt, a 30 de juny de 2.021.



CEIP MARIA YOCASTA RUIZ
AGUILERA
46028636

       
C/ Vent D'Arbones s/n

46520- Sagunt-Port (València)
Tf: 962617230

46028636@gva.es

Estimadas familias,

A continuación, tenéis el material escolar para el próximo curso 2021- 2022:

 

MATERIAL PARA LAS CLASES DE      3º PEPLI.  

- 4 libretas grandes de una línea con margen, tapa dura y con espiral. El grosor tiene que ser de

    90 gr.

     Cada una tiene que ser de un color diferente. No traer libretas troqueladas.

 

- 1 libreta grande cuadriculada con margen, tapa dura y con espiral. Grosor de 90 gr.

      

- Estuche completo con: 3 lápices de la marca STAEDLER HB, nº2, 3 gomas de borrar, 

       1 sacapuntas y 3 bolígrafos: 1 rojo, 1 azul y 1 negro de la marca BIC o similar.

     

- 1 caja de plastidecores de 24 colores.

 

- 1 caja de rotuladores de 24 colores.

 

- Un juego de reglas: regla, cartabón, escuadra y transportador de plástico duro. NO flexible.

- 2 tubos de pegamento de barra grandes.

- Unas tijeras.

 

- 2 carpetas grandes de tamaño folio, de plástico y con gomas.  (DIN- A4).

 

- Flauta Hönner (NO desmontable y que sea de buena calidad. Servirá para toda Primaria).

 

- 3 fotos en color, tamaño carné.

-Un neceser para educación física con jabón y una toalla pequeña.

 



   A MEDIDA QUE TODO ESTE MATERIAL SE VAYA GASTANDO O PERDIENDO LAS FAMILIAS   
SERÁN LAS ENCARGADAS DE REPONERLO. MUCHAS GRACIAS.

Los alumnos que NO     participan en la red de libros tienen que traer todos los libros forrados y con el 
nombre en una etiqueta, pegada por fuera.

Hay que traer los libros al colegio el martes 8 y el miércoles 9 de septiembre de 2.021.

 

                                                                                               Buen inicio de curso.
 
                                                                                  Atentamente el Equipo Docente de 3º.
 
                                                                            Puerto de Sagunto, a 30 de junio de 2.021.




