
Generalitat de Catalunya Curs 2018-19 
Departament d’Educació 
Institut Gabriela Mistral 
 
 
 
S’abonaran 185€ (Quota de soci : 
30€(una per família)+ Quota reutilització de llibres: 105€+ 50 de dipòsit que serà retornat al tornar 
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 2018 
 

LLIBRES 4t ESO C 
 
 
- Llengua Catalana . 4t  d’ESO:  
Dossier elaborat pel departament 
 
- Llengua Castellana . 4t  d’ESO:  
 

Dossier elaborat pel departament 
 
- Llibre de text de C.Socials 4rt d’ESO: 
*Polis Ed. Vicens Vives ISBN: 978-84-316-8815-8 
  
 
- Matemàtiques: 
Dossier elaborat pel Departament  
 
- Llengua anglesa 
English for Adults Today 1 _ ed. Burlington Books- ISBN  978-9963-273-76-8 
 
 
 
MATÈRIES OPTATIVES ESPECÍFIQUES. 
 
Només per els alumnes que cursin aquestes matèries: 
 
 

Emprenedoria 
 (Per aquell alumnat que cursa aquesta matèria) 
 
Emprenedoria 4 ESO Santillana  ISBN: 978-84-9130-287-2 
 
 
Ciències aplicades a l’activitat professional  
 (Per aquell alumnat que cursa aquesta matèria) 
 
CAAP 4 ESO Ed. Santillana (Sèrie Investiga) 978-84-9047-035-0 
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Tecnologies (Per aquell alumnat que cursa aquesta matèria) 
4t d’ESO ED. Teide ISBN 978-84-307-8261-1 
2 Kits de tecnologia 

 
TIC ( Tecnologies de la información i la comunicació) 
 (Per aquell alumnat que cursa aquesta matèria) 
 

     Dossier preparat pel departament didàctic 
 
     EVIP (Educació visual i plàstica)  (Per aquell alumnat que cursa aquesta matèria) 
 

Dossier elaborat pel Departament didàctic 
 
 

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. Pastor, Joaquim. El cant de la mallerenga                     Bambú editorial 

        4.      Martín, Andreu. Xats  Editorial Columna jove 
 

- Llibres de lectura de Llengua Castellana: 
1. Alonso de Santos, José Luis,  Bajarse al moro  Ed. Cátedra. 
2. Benito Pérez Galdós, Marianela Ed RBA  
3. Gustavo Adolfo Bécquer, Rimas y leyendas                  Ed. Anaya 

       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 
 
 
 
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. 
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En el cas de no voler-se acollir a la reutilització dels llibres, caldrà comprar els llibres i pagar els dossiers                    
de les matèries optatives que corresponguin i els Kit de tecnologia. 
 
 
 

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 
Llibreta amb les indicacions proporcionades per la 
professora 
 

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 aquell alumnat que no s’aculli al 
projecte de reutilització de llibres. 
Porta-dossiers (mínim 8, previstos a casa) 
Agenda escolar (s’entregarà a la tutoria. Cedida per 
l’Ajuntament) 
 
 

 
 
tota l’ESO i Btx. 
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