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LLIBRES DE TEXT I MATERIALS CURRICULARS 2014-2015 

3r de Primària (PEV) 

Assignatura Títol Editorial ISBN 

Castellà Lengua castellana 3 Sèrie Brisa Teide 978-84-307-1439-1 

Valencià Aprendre és crèixer Anaya 978-84-678-4875-5 

C. socials Socials 3 Vicens-Vives 978-84-682-1614-0 

C. Naturals Naturals 3 Vicens-Vives 978-84-682-1616-4 

Anglès Tiger 3 PB 
Tiger 3 Act A Pack 

MacMillan 978-0-230-47631-8 
978-0-230-47547-2 

Matemàtiques Aprendre és crèixer 
Penso i faig 5 
Penso i faig 6 
Ara ja puc 6 
Vuit i mig 4 
Vuit i mig 5 
Vuit i mig 6 

Anaya 
Teide 

978-84-678-4881-6 
978-84-307-0532-0 
978-84-307-0533-7 
978-84-307-0536-8 
978-84-307-7965-9 
978-84-307-7966-6 
978-84-307-7967-3 

Música Siringa 1. Mètode de flauta (2a edició 
actualitzada) 

Tàndem 978-84-8131-741-1 

Religió 3r EP Religió  Kairé Saba 14 SM 978-846-756-8158 

Atenció Educativa Jo, tu, tots nosaltres al barri  Voramar 978-84-8194-536-2 
 

 L’agenda escolar del centre (a l’inici de curs es determinarà on aconseguir-la). 
 

Material fungible per a l’aula que cal portar progressivament al llarg del mes de setembre:: 

- Un diccionari per a l’aula. Es recomana que tinguen un altre a casa. (No vocabulari) 
- Joc de regle, escaire i cartabó. 
- Arxivador més 30 fundes de plàstic tamany full. 
- 2 llibretes A4 de 2 línies. 
- 1 llibreta quartilla quadrícula mitjana. 
- 2 llibretes quartilla 2 línies. 
-  Carpeta de plàstic. 
- Tisora “Kaikut” o similar (marcada amb el nom). 
- Barra de pegament (marcada amb el nom). 
- 1 pen drive o USB per a treballar les TIC (4GB). 
- Estoig amb el material detallat a continuació: 

- Colors de fusta. 
- Bolígrafs (blau, negre i roig) 
- Retoladors. 
- Llapis, goma d’esborrar, maquineta de fer punta. 
- Marcador fluorescent. 

- Material divers per al desenvolupament de tallers (es determinarà posteriorment). 
- 1 paquets de 500 fulls de 80 g/m2 . 
- Des de les tutories es farà l’encomanda d’altre material d’ús col·lectiu que l’alumne utilitzarà al llarg del 

curs. 
- El llibre de lectura es determinarà a prinicipi de curs. 

- NOTA:  Les classes s’iniciaran el 3 de setembre a les 9h. 
- NOTA: Per favor, no escrigueu ni folreu els llibres fins que siguen revisats pel professorat 


