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MATERIAL I  LLIBRES  PER AL CURS 2020-21 

4t PRIMÀRIA 

Benvolgudes famílies: 

Tot i la situació que estem vivint, el curs 20-21 seguirem amb les metodologies 
competencials ja iniciades. L’aportació serà de 20€ per tot el curs. Penseu que s’ha 
descomptat la quantitat proporcional de material de 3r trimestre del curs passat. El compte 
del BBVA per pagar el material de l’alumnat és (recordeu posar el nom i el curs de 
l’alumne/a) i portar el justificant al tutor/a.  
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MATERIAL 

Reviseu el material que ja teniu de tercer abans de  comprar-ne de nou. 

 ●     1 llibreta de quadre 5x5, amb fulls de mida DIN-A4 de 80 gr., de tapa dura.(aprofitem la 
de 3r, si es troba en bon estat) 

●     1 carpeta amb separadors..(aprofitem la de 3r, si es troba en bon estat) 
●     Un arxivador de dues anelles amb 8 separadors. (aprofitem la de 3r, si es troba en bon 

estat) 
●     4 Dossiers de fundes de plàstic de 20 fulls amb espiral. ( aprofitem els de 3r si estan en 

bon estat) 
●     1 estoig amb: 1 boli de cada color (blau, negre, verd i roig), 1 llapis, 1 goma, maquineta, 

un regle de 15 cm i 1 boli de punta fina negre. 
●     Colors de fusta, plastidecors ( opcionals) i retoladors. 
●     1 cola de barra. 
●     1 tisores de punta rodona. 
●     10 fundes de plàstic FOLI. 
●     1 llapis de memòria USB. .(aprofitem la de 3r, si es troba en bon estat) 
●     1 bata, camisa o samarreta vella per plàstica (amb veta). 
●     1 tovallola amb veta per a la classe. 
●     2 capses de mocadors de paper. 
● 1 necesser per E. Física (tovallola, desodorant roll-on, pinta). Recomanem que 

l’equipació esportiva sigui la de l’escola. 

LLIBRE DE LECTURA 

- La balada del Petit Jack. Mikel Valverde. La Galera Editorial. ISBN:978-84-246-6751-
1 

Per qualsevol dubte o aclariment pregunteu als tutors o a secretaria, 
 
 
 

Marga Merlos Borrull 

Directora 
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