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Per ser beneficiari del Projecte de Reutilització de Llibres caldrà abonar  160€ = 
110€ +(50€ de fiança, que serà retornat al deixar els llibres). 
Caldrà fer un ingrés al compte: 
La Caixa” Nº 2100  3134  5322 0013 5315 
-CODI: 0275677  fent constar nom i cognoms de l’alumne/a i curs. 
Abans del 15 de juliol 
 

LLIBRES 4t A,B,D ESO  
 
- Llengua catalana i literatura Atòmium 4t Ed. La Galera-Text  
ISBN: 978-84-412-2300-4  
  
- Llengua Castellana i literatura Atòmium . 4t  d’ESO: Ed. La Galera-Text  

ISBN: 978-84-412-2302-8   
  
- Llibre de text de C.Socials 4rt d’ESO: 
G i H  Ed. Vicens Vives ISBN:  978-84-682-3817-3  
 
- Llibre de text de Matemàtiques 4rt d’ESO: 
*Projecte, La Casa del Saber Editorial Santillana ISBN: 
978-84-9047-026-8  
 
- Llengua Anglesa - 4r. d’ESO 
*Spectrum 4 Student’s book 4. Ed. Oxford. ISBN: 978-01-948-5253-1  
Spectrum 4 Workbook 4. Ed. Oxford. ISBN: 978-01-948-5261-6 
 
 
MATÈRIES OPTATIVES ESPECÍFIQUES. 
 
Només per els alumnes que cursin aquestes matèries: 

 
Biologia i Geologia Editorial Cruïlla construïm ISBN: 978-84-661-4064-5  
 
Física i química de 4t d’ESO. McGraw Hill ISBN: 978-84-486-0923-8 

 
Tecnologies 4t d’ESO ED. Teide  ISBN 978-84-307-8261-1  

 
      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  Ed. Santillana ISBN 978-84-92729-38-8 
Pluriel 3, cahier d’exercices Ed. Santillana  ISBN 978-84-92729-46-3 
  
Filosofia: 
 Moodle i material preparat pel departament didàctic 
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Música:  
Dossier preparat pel Departament didàctic 
  
TIC ( Tecnologies de la información i la comunicació) 
Moodle i material preparat pel departament didàctic 
  
EVIP (Educació visual i plàstica) 
Moodle i material preparat pel departament didàctic 
 
CAAP (Ciències aplicades a l’activitat professional) 
Ciències aplic. actv. profes.Ed Santillana ISBN 978-84-9047-035-0 
  

 
 

SOCI AMPA ALUMNAT DE 4t D’ESO 
  
Beneficiaris del Projecte: Alumnat de 3r d’ESO 
  

Per ser soci de l’AMPA i poder-se beneficiar dels serveis que ofereix 
és necessari pagar una quota de 30€. 
  
 
S’abonaran 30€ a l’AMPA de l’Institut Gabriela Mistral, en concepte de 
SOCI, al compte: 
La Caixa” Nº 2100  3134  5322 0013 5315 
-CODI: 0275677  fent constar nom i cognoms de l’alumne/a i curs. 
En cas de tenir germans a l’ESO o a Batxillerat només s’haurà de fer una 
vegada el pagament, ja que la quota de l’AMPA és familiar (una quota per 
família) 
  
  
És molt important formar part de l’AMPA com a soci ja que les famílies              
s’estalvien la compra de llibres de lectures en les matèries de català, castellà i              
anglès a part de que es beneficien de les aportacions que realitza l’AMPA pel              
bon funcionament de l’institut i de l’ajut que presta en diverses campanyes            
econòmiques durant l’etapa. 
  
Materials i serveis que inclou la quota: 
  

·       Llibres de lectura de català, castellà i anglès, llibres de lectura de matèries 

optatives de 4t, diccionaris català, castellà, anglès, llatí i atles. 

·       Aportació dels armaris carregadors de portàtils. 

·       Finançament premis d’aules netes i educades de 1r i 2n d’ESO. 
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·       Festes de graduació de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat. 

·       Col·laboració en les campanyes econòmiques pel viatge de 4t d’ESO 

(parada de venda de roses al poble,etc) i el treball de síntesi de 2n d’ESO. 

·       Formacions a les famílies. 

 
 
 

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.. 
Porta-dossiers (mínim 8, previstos a casa) 
Agenda escolar (Es lliurarà a la tutoria. Cedida per 
l’Ajuntament) 
 
 

 
 
tota l’ESO i Btx. 

 


