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LLISTAT DE LLIBRES I MATERIAL 4t. CICLE MITJÀ. CURS 2020/2021 
 

          Llibres (Ampa si voleu): 
 

ANGLÈS: New Tiger  4 Activity Book Pack Ed. Macmillan ISBN 978-1-380-01126-8 
Quadern Lectojocs nº 10, 11 i 12. 
Quadern Matejocs nº10, 11 i 12. 
MATEMÀTIQUES INNOVAMAT 4t 
Llicència llibre digital Coneixement del medi natural 4t. Editorial EDEBÉ. 
Llicència llibre digital Coneixement del medi social 4t. Editorial EDEBÉ. 

  
  Llibres de reciclatge i reutilització: 

  
Projectes CON. MEDI NATURAL I SOCIAL: (els tenen del curs passat) 
-Ossos, pedres i bisons. Ed. Santillana ISBN 9788491307396 
-De què són fetes les coses? Ed. Santillana ISBN 9788491305842   
Si no es fa religió: Educació en valors. Projecte Tram 2.0. Editorial Text La Galera ISBN                
978-84-412-2380-6 
Si es fa religió: Religió Catòlica 4, Editorial Edebé, ISBN 978-84-683-1716-8 
 

 
    Material per comprar (Ampa si voleu): 

 
- 1 paquet de 500 fulls, mida DIN-A4. 
- 2 llapis Staedtler HB 2. 
- 2 gomes MILAN 612 nata. 
- 1 maquineta amb dipòsit (qualsevol marca que sigui resistent). 
- 1 subratllador (verd fluorescent). 
- 1 bolígraf blau borrable Pilot Frixion Clicker. 
- 1 bolígraf roig borrable Pilot Frixion Clicker. 
- 1 capsa de colors de fusta de 12 colors Campus University tri. 
- 1 capsa de 12 colors  BIC kids Plastidecors. 
- 1 capsa de retoladors de 12 colors STABILO POWER. 
- 1 barra pegament gran PLUS STICK. 
- 1 tisores PLUS 
- 1 flauta HOHNER de plàstic (amb funda i netejador). 
- 1 agenda escolar (ha de ser la de l'AMPA). 
 

        Material que tenen del curs passat: 
 
- 1 sobre de plàstic dur DIN A-4.  
- 1 llibreta A5 de fulls blancs Oxford Open Flex (plàstic sense espiral) color lila (la tenen                

del curs passat). 
- llibreta d’anglès. 
- Set de: 1 regle de 15 cm de plàstic, 1 regle de 30 cm, 1 transportador d'angles. 
- 1 calculadora amb tecles grosses MILAN. 
- 1 llibreta pentagrames (si l'han de comprar per qualsevol motiu, ha de ser de 4               

pentagrames per pàgina). 
- 3 dossiers de 20 fundes (tutoria, anglès i música). 
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        Material complementari: 
 
- 1 estoig gran de tres compartiments. 
- 2 paquet tovalloletes humides per a l'àrea de plàstica. 
- 2 caixes grans de mocadors de paper. 
- 1 motxilla senzilla, sense carro incorporat. * A causa del canvi metodològic que s'està duent               

a terme, els alumnes no hauran de portar pes i per això no es necessita portar carro. 
-    13€ per fotocòpies i material comunitari. 
-    1 500ml Gel Hidroalcohòlic. 
(No portar tipex ni material que no sigui necessari). 
 
*Cal tenir cura en que el material sigui exactament el que s'ha demanat o pel               
contrari es retornarà. Si durant el curs s'hagués de reposar alguna cosa , ha de ser                 
també el demanat en aquesta llista.  
 
*El dia 3 de setembre heu de venir a l'escola de les 9:30h fins les 11:00h a portar el                   
material menys els llibres i llibretes. 
 
*Cal que tot el material estigui amb el nom de l'alumne posat i que sigui visible. 
 
 

 


