4t DE PRIMÀRIA
RELACIÓ DE MATERIAL I LLIBRES
CURS 2019-2020
MATERIAL
 Un estoig proveït de: 2 llapis negres, llapis de colors, 12 retoladors de colors, goma i maquineta
que pugui recollir la brossa del llapis.
 2 bolígrafs blaus i 2 de vermells dels que es poden esborrar.
 Un compàs.
 Un transportador d’angles (serveix el que porta l’estoig).
 Un regle de 40 cm i un de 15 a 20 cm.
 Un retolador permanent “M” de color negre i un “S”.
 Unes tisores que tallin bé.
 Dues barres de pasta d’enganxar.
 Una capsa d’aquarel·les de 12 colors.
 Una capsa de ceres MANLEY de 24 colors.
 Un paquet de 6 separadors de cartolina.
 Un arxivador amb dues anelles rodones grans sense mecanismes, de mides 26 cms d’ample x
34 cms de llarg x 5 cms de llom (agrairíem us ajustéssiu el màxim possible a aquestes mides).
 Una carpeta de dibuix DINA 3 (la del curs passat).
 Una carpeta amb separadors (no cal comprar-la, la facilita l’Escola)
 Una calculadora Casio MS-100 TER (la mateixa del curs anterior).
 Deu etiquetes adhesives de 34 x 67 mm. aproximadament (com les de 3r)
 Un paquet d’anelles autoadhesives
Poden aprofitar el material i llibres de consulta que ja tinguin del curs passat.
En el rebut del mes de setembre hi haurà un càrrec de 5,50 € de l’agenda escolar.
I en els rebuts dels mesos d’octubre, gener i abril hi haurà un càrrec de 13,00 € corresponent al
material didàctic comú que s’utilitzarà a la classe durant aquest curs.

RELACIÓ DE L’EQUIPAMENT ESCOLAR
 Una bata (segons el model de l'Escola).
 Equip d'Educació Física: pantalons curts, samarreta i xandall.
La roba esportiva la podeu adquirir a través de la intranet de l’escola.
 Equip de natació: vestit de bany, gorra de bany, xancles de goma, ulleres i tovallola o barnús.
(Ja es notificarà quins dies faran les classes d’educació física i natació)
És important que tots els estris, vagin marcats amb nom i cognoms
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LLIBRES
4t PRIMÀRIA
Anglès

978‐01‐945‐6239‐3
978‐01‐945‐6225‐6

All About Us 4
Class book
Activity book

Català

978‐84‐661‐3977‐9

“Els rebels de la cabanya”

David Nel∙lo

Ed. Cruïlla

Castellà 978‐84‐667‐1571‐3

“Palabras de caramelo”

Gonzalo Moure

Anaya
Col. Sopa de libros

Castellà 978‐84‐912‐2123‐4

“La maravillosa medicina de Jorge”

Roald Dahl

Ed. Alfaguara

“L’Elefant de jade”

Ursel Scheffler

Edicions del Pirata

“El mago de Oz”

L. Frank Baum

Ed. Vicens Vives

“Oriol”

Núria Albó

Ed. Cruïlla

El pequeño vampiro

Angela Sommer‐
Bodenburg

Ed. Alfaguara

Català

978‐84‐965‐6940‐9

Castellà 978‐84‐682‐1782‐6
Català

978‐84‐828‐6567‐6

Castellà 978‐84‐912‐2122‐7

Ed. Oxford

Català

978‐84‐661‐4398‐1

“Perdut a Bombai”

Francesc Miralles

Ed. Cruïlla

Català

978‐84‐933‐9676‐3

"Els Brons a les Fondalades Tenebroses"

Dolors Garcia i
Cornellà

Edicions del Pirata

Càlcul

978‐84‐683‐3568‐1

Quadern de càlcul Núm. 9

Càlcul

978‐84‐841‐2336‐1
978‐84‐841‐2337‐8

Quaderns de càlcul mental
Núms. 7 i 8

Consulta 978‐84‐682‐0526‐7

Ed. Edebé Primària
Josefina Escoda
Teresa Prat

Atles geogràfic de Catalunya i del Món
Institut Cartogràfic
(servirà per als cursos següents fins a l'ESO)
Llatí

Ed. Salvatella
Ed. Vicens Vives

Consulta 978‐84‐294‐8756‐5

Diccionario esencial ‐ Lengua Española
(El mateix del curs passat)

Ed. Santillana

Consulta 978‐84‐412‐3107‐8

Diccionari de Català ‐ Dídac
(El mateix del curs passat)

Enciclopèdia
Catalana

* Les famílies que participen en el projecte de socialització dels llibres no han de comprar el
llibres en verd.
Durant el curs escolar és possible que es recomani la compra d’algun altre llibre de lectura.
Recomanem comprovar que no hi hagi cap error en els llibres i quadernets. Cal marcar-los amb el
nom de l’alumne/a en un lloc ben visible a la portada.
Podeu fer la compra dels llibres i del material a l'Abacus del CC Finestrelles
del 25 de juliol al 12 de setembre amb un:
- 20% de descompte en els llibres d’ensenyament obligatori
- 15% de descompte en el material
- 5% de descompte en els llibres de lectura, d’acord amb la Llei del llibre
Abacus CC Finestrelles: Laureà Miró, núm. 4 d'Esplugues de Llobregat
Horari de 9:30 a 22:00 h. de dilluns a dissabte
Mail: finestrelles@abacus.coop
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