
CURS 2022-2023

LLIBRES 3r D’ESO

ASSIGNATURA TÍTOL

Català   (llibre digital) Llengua Catalana i Literatura 3. (Text La Galera)

Castellà  (llibre digital) Lengua castellana y Literaura (Educamos)

Anglès     (Llibre digital)                        Students Book DIGITAL INFLUENCE TODAY 3

Biologia i Geologia  (llibre digital) Recurs digital Science-Bits

Física i Química  (llibre digital) Recurs digital Science-Bits

Socials SENSE LLIBRE

Tecnologia SENSE LLIBRE

Música SENSE LLIBRE

Plàstica SENSE LLIBRE

Matemàtiques SENSE LLIBRE

Religió    (Paper) Ja el tenen (el van  comprar a 1r)

Informàtica Llicència WEVIDEO, PIXTON…

Francès       (Paper)                              Parachute 3

Parachute 3 (Cahier d'exercices)

Llibres de lectura de Català i Castellà
(Recurs digital)

Fiction Express

MATERIAL DE TECNOLOGIA per 3r ESO

Aquest material s’ha de portar el primer dia de classe de tecnologia i «sobretot» ha 
d’estar marcat amb el vostre nom i cognom ben visible. Si el teniu del curs passat, 
assegureu-vos que està en bon estat i que no us falta res.

➢ Llapis número 2

➢ Goma d'esborrar blanca

➢ Maquineta

➢ Regle de 40 cm

➢ Joc d'escaire i cartabó de 33 cm i 23 cm respectivament

➢ Compàs amb adaptador.

➢ Joc de Rotrings: 02, 04, 08.

➢ Plantilla de lletres de 5 mm LINEX.



➢ Carpeta mida DIN-A4 amb gomes

➢ 20 làmines de dibuix lineal A4, 160g/m2 (sense marges)

➢ Ulleres de protecció*

➢ Guants de protecció*

*Aquests  són  un  model,  poden  comprar  els  que  vulguin  però  d’aquesta  categoria.

Guants categoria II. Protegeixen de riscos intermedis, habituals a la indústria. Per 
exemple guants de mecànic, guants de protecció de talls,...

Ulleres de protecció. Els que ja porten ulleres provar-les abans de comprar o demanar
sobreulleres (sol ser el mateix)

EL  MATERIAL  NO  CAL  QUE  SIGUI  NOU,  PODEU
APROFITAR EL DE CURSOS ANTERIORS SEMPRE QUE ESTIGUI EN BON ESTAT.
Podeu aprofitar tot el material que també us demanin per  Plàstica i que coincideixi amb
Tecnologia, però el  regle,  escaire i  cartabó han de ser amb les mesures que us hem
indicat aquí.

MATERIAL DE PLÀSTICA per 3r ESO

TOT EL MATERIAL QUE ESTIGUI EN PERFECTES CONDICIONS DE L'ANY
PASSAT ES POT UTILITZAR I NO CAL COMPRAR-LO.
1 llapis núm. 1
1 llapis núm. 2
1 llapis núm. 3
1 compàs amb adaptador pels ròtrings
1 goma
1 maquineta de fer punta
1 llapis difuminador de ceres de mida mitjana
1 paquet de ròtrings 02,04,08
regla, escaire i cartabó
1 paquet de 10 ceres Manley ( no poden ser altra marca )
1 pinzell núm.0 marca da Vinci Fit escolar pla ( NOU )
1 pinzell núm. 4 marca da Vinci Fit escolar pla



1 pinzell núm 8 marca da Vinci Fit escolar pla
1 pinzell núm 12 marca da Vinci Fit escolar pla ( NOU )
( tots han de ser plans, no poden ser rodons)
1 tisores
1 cola barra
1 paleta plàstic amb departaments per les pintures.
Retoladors de colors
Llapis de colors de fusta
Làmines: s'utilitzaran les que han quedat de l'any anterior. En cas que faltin la
professora ja dirà les que s'hauran de comprar

Els alumnes de 3r ESO hauran de portar tot aquest material el primer dia de classe
de plàstica. S'han d'assegurar que sigui aquest material i no altre.

A més, junt amb les despeses de material de l'escola, s'haurà de pagar una 
quantitat pel material comú que es compra com són : les pintures, els vernissos, 
els guixos de colors, les cartolines etc...

TOT EL MATERIAL S’HA DE PORTAR MARCAT AMB RETOLADOR PERMANENT


