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LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL CICLE MITJÀ 4t CURS 2018-19 

Llengua catalana   Recordeu que la reserva dels llibres s’ha de fer a l’AMPA. 
Molt important! 

Heu de lliurar (grapat o en un sobre) a la bústia de l’AMPA, 
abans del 3 de juliol de 2018: 

 
1- El resguard de l’ingrés fet a BBVA. Al resguard ha de 
constar: el nom de l’alumne/a, el curs i el concepte 
RECICLATGE DE LLIBRES. 

 
ES06 0182 6242 51 0201730074 

 
** Recomanem fer l’ingrés on-line. En el cas de fer el 
pagament en efectiu,  l’entitat bancària BBVA cobra una 
comissió de 2€ a les persones que no en siguin clients. 
 
2- Contracte signat per pare/mare/tutor-a. 
 
Cal portar la documentació dins del termini establert. En cas 
d’entregar-la fora d’aquest termini, no es garantirà que els 
llibres estiguin a l’aula el primer dia del curs. 

Projecte Construïm 4t 
Ed Cruïlla 

978-84-661-3800-0 
8,50€ 

Llengua Castellana   

Projecte Construïm 4t 
Ed Cruïlla 

978-84-661-3803-1 
8,50€ 

Matemàtiques   

Projecte Construïm 4t 
Ed Cruïlla 

978-84-661-3806-2 
8,50€ 

Anglès   

BIG SURPRISE 3 ClassBook 4t 978-01-945-1639-6 7€ 

Diccionari de català   

Dídac, Enciclopèdia Catalana 84-739-972-7 4€ 

Música   

Música 4 CM2 
Esc. Pedagogia musical. Mètode Irineu 
Segarra 

978-84-8415-806-6 
 

5€ 

   

PREU TOTAL DEL LOT SI FEU LA 
COMANDA A L’AMPA 41.5€  

 El programa de reciclatge no inclou les llicències digitals que tenen un cost a banda.  

QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR 45 € 

Heu de fer l’ Ingrés al compte d’escola 
BBVA 

ES06 0182 6242 51 0201730074 
 

Es imprescindible ,per tal de justificar el pagament, que al resguard feu constar: el nom i cognoms de 
l’alumne, curs i concepte MATERIAL. D’aquest resguard n’heu de guardar una còpia i lliurar-la a l’escola. 

 

 QUADERNS I MATERIAL PERSONAL 

 

Llibre de lectura català 
Els desastrosos encanteris de la Bruixa Serafina 
Núria Pradas. Ed. Bambú 

ISBN  978-84-8343-290-7 

Anglès: BIG SURPRISE 4 ActivityBook+MROM PK ISBN 978-01-9451-623-5 

 

 2 estoigs de roba grans amb cremallera amb cinta per penjar. 

 1 barra de pegament “Instant” o “Abacus”. 

 3 Llapis,  maquineta i 3 gomes. (amb nom) 

 Colors (caixa de 24 colors “Alpino” o similar) i retoladors (caixa de 24 colors “Jovi” o similar). 

 3 Bolígraf blau, 1 negre i 1 vermell. (amb nom) 

 1 compàs. 

 Alumnes nous a l’escola 2 llibretes grans d’espiral de dues ratlles amb marge i tapa dura. Alumnes de l’escola aprofitarem les de tercer 

 1 carpeta de plàstic amb gomes. 

 1 calculadora senzilla.  

 1 tisores de punta rodona. 

 1 regle de 30 cm. Rígid 

 La bata reglamentària del Col·legi amb el nom del nen/a (4 colors a escollir: blau fosc, vermell, groc i verd fosc). Es pot  adquirir a la Botiga UNILAI c/López 
Peláez, n 18 

 L’equip reglamentari de gimnàstica (pantaló blau fosc i samarreta blanca) amb el nom a cada peça, calçat d’esport i mitjons. 
L’agenda escolar és gratuïta per l’alumnat soci de l’AMPA. 

Els NO socis l’heu d’adquirir a l’AMPA 

 

** Recomanem fer l’ ingrés on-line. En el cas de fer el pagament en efectiu,  l’entitat bancària BBVA cobra una comissió de 2€ a les persones 

que no en siguin clients 


