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LLIBRES 4t D ESO  
 

PAGAMENT A L’AMPA 
S’abonaran 170€  (Quota de soci : 
30€(una per família)+ Quota reutilització de llibres: 85€+5€ folre+ 50 de dipòsit 
que es retornarà al lliurar els llibres) a l’AMPA de l’Ins. Gabriela Mistral,  
al compte:  
La Caixa”nº2100-3134-53-2200135315  
-CODI: 0275677  
 fent constar nom i cognoms de l’alumne/a i curs. 
Darrer dia de pagament: 7 de setembre 2017 

 
Reutilització de llibres 

 
Beneficiaris del Projecte: Alumnes de 4rt d’ESO  
 
EL servei de PRÉSTEC està organitzat per l’AMPA del centre i per ser-ne beneficiari s’ha de ser soci   
pagant les  quotes següents: 
 
1.-Quota de soci: 30 € ( quota familiar: 1 per família) 
 
 
Teniu dret a: 
 
- Llibres de lectura de Llengua Catalana: 

1.  Pedrolo, Manuel. Mecanoscrit del segon origen        Edicions 62  
2.  Poe, Edgar. El gat negre i altres contes                        Editorial Vicens Vives   
3. Sierra i Fabra, Jordi. Camp de maduixes                       Editorial Gran Angular 
4. Pastor, Joaquim. El cant de la mallerenga   Bambú editorial 
 

- Llibres de lectura de Llengua Castellana: 
- 1. Alonso de Santos, José Luis, Bajarse al moro Ed. Cátedra. 
- 2. Hans Peter Richter, Mi amigo Friedich Ed RBA 
- 3. Arturo Pérez-Reverte, El capitán Alatriste Ed. Alfaguara 
- 4. Veinte poemas de amor y una canción desesperada Ed. Alianza Editorial 
 

-      Ll ibres de lectura de Llengua Anglesa 
  
       Llibre de lectura de Llatí  
       * - Lively, Penélope .A la recerca d’una pàtria   Editorial  Vicens Vives 
 
- Diccionari de Llatí 
- Diccionari il·lustrat llatí-català Barcanova                              978-84-489-2304-4 
 
- Diccionari de Llengua Catalana: 

Diccionari de la llengua catalana  Editorial Enciclopèdia Catalana 
 
- Diccionari de Llengua Castellana: 

Lengua Castellana Esencial  Editorial Santillana 
 

- Diccionari de llengua anglesa: 
Oxford Pocket Català   Editorial Oxford 

 
- Atles: 

Atles Júnior geogràfic de Catalunya i del món. Editorial Vicens Vives 
Atles històric     Editorial Vicens Vives 
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2.-Quota reutilització llibres de text: 135€ (85€ + 50€ retornable) 
 

- Llengua Catalana . 4t  d’ESO:   
*Llibre de text Ed. La Galera-Text ISBN: 978-84-412- 1501-6 

        Manual d’estudi digital  Ed La Galera-text 
 
- Llengua Castellana . 4t  d’ESO:  

*Llibre de text Ed. La Galera-Text ISBN: 978-84-412-1503-0    
        Manual d’estudi digital  Ed La Galera-text 
 
- Llibre de text de C.Socials 4rt d’ESO: 

*Polis Ed. Vicens Vives ISBN: 978-84-316-8815-8 
 

-  Llibre de text d’Anglès 
 

editorial Oxford -Spectrum 4 
SB-  ISBN 9780194852531 
WB- ISBN 9780194852616 

 
- Llibre de text de Matemàtiques 4rt d’ESO: 
*Projecte, La Casa del Saber Editorial Santillana ISBN: 978-84-7918-156-7 

 
 
MATÈRIES OPTATIVES ESPECÍFIQUES. 
 

Només per els alumnes que cursin aquestes matèries: 
 
      *Llatí  

Ed Barcanova ISBN 978-84-489-2304-4 
 
*Economia 
Editorial Mc Graw Hill ISBN:978-84-486-1039-5 
 
*Francès: 
 Pluriel 3, livre de l'élève 
 ISBN 978-84-92729-38-8 
 dossier d'exercicis preparat pel Departament didàctic 
 
*Filosofia: 
 Dossier preparat pel Departament didàctic 
 
*Música:  
Dossier preparat pel Departament didàctic 

 
TIC ( Tecnologies de la información i la comunicació) 
Dossier preparat pel departamento didàctic 
 
EVIP (Educació visual i plàstica) 
Dossier elaborat pel Departament didàctic 
 
 

 
 

En el cas de no pagar la quota de soci de l'AMPA l'alumne/a haurà de comprar les lectures de català i 
castellà i portar els diccionaris i atles per les matèries corresponents. 
En el cas de no voler-se acollir a la reutilització dels llibres, caldrà comprar els llibres que estan 
assenyalats amb asterisc i pagar els dossiers de les matèries optatives que corresponguin i el Kit de 
tecnologia. 
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Condicions de participació en el projecte de reutilització: 
 
● Els llibres de text es lliuraran amb el segell del centre 
● Els llibres de text els haureu de folrar a casa amb un plàstic no adhesiu 
● No es podrà guixar ni escriure-hi 
● S’hauran de retornar al finalitzar el curs i en bones condicions per tornar a ser utilitzats 
● Els llibres de lectura seran lliurats pel tutor/a del curs 
● Els diccionaris i atles seran de consulta a l’aula 
● En cas de pèrdua d’un dels llibres, o d’un ús indegut de manera que aquest no es pugui 

reutilitzar, la comissió del projecte decidirà si la família ha de fer el pagament íntegre del cost de 
llibre o en cas contrari se l’exclourà de seguir sent beneficiant el curs següent 

 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL ESCOLAR 
Material que haurà de comprar l’alumne/a i portar des del primer dia del curs. 

 
Dep. MATERIAL NIVELL 

 
 
MAT 
TEC 
ViP 

Calculadora científica  
Regle de 30 cm 
Joc d’escaires 
Transportador d’angles 
Compàs 
Llibreta d’espiral de 50 fulls quadriculats 
 

 
tota l’ESO i Btx. 

ViP Llàpis HB o 2B o 2H 
- Tisores 
- Cola en barrra 
- Llapisos de colors 
- rotuladors/ ceres, etc 
- llàmines DNI-A4 i DIN-A3  
 

 
1r, 3r, Opt. 4t i Btx 

ED. FÍSICA Roba de recanvi 
Roba i sabatilles esportives 
 

tota l’ESO i Btx. 

MÚS Flauta i llibreta amb pentagrama 
 

1r i 3r d’ESO 

 
 
 
GENERAL 
per totes les 
matèries 

 
Estoig amb : goma, llapis, maquineta de fer punta, 
bolígraf blau i negre. 
Llapis de colors (mínim 6) 
Retoladors (mínim 6) 
Carpeta de gomes amb separador (s’entregarà a la 
tutoria. Cedida pel centre) 
Arxivador (es tindrà a casa) 
Fulls blancs 
Pen drive de 4 Gb. 
Ordinador portàtil per aquells alumnes que no s’acullin 
al projecte de reutilització de llibres. 
Porta-dossiers (mínim 8, previstos a casa) 
Agenda escolar (Es lliurarà a la tutoria. Cedida per 
l’Ajuntament) 
 
 

 
 
tota l’ESO i Btx. 

 


