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Llibres de text
- Llengua Castellana - Tot tallers 4, Text-La Galera, (ISBN: 978-84-412-3198-6)
- Llengua Castellana – Cuaderno de ortografía. Ortogrup. Text – La Galera (ISBN: 978-84-412-3010-1)
- Matemàtiques - Projecte EMAT, Tekman Books -- (Aquest material se'ls lliurarà a l'escola al mes de
setembre)
- Medi Natural - Ciències de la Naturalesa 4t. Projecte Duna, Teide, (ISBN: 978-84-307-1992-1)
- Medi Natural – Quadern Ciències Naturals 4t. Proj. Duna: De més verdes en M (cat). Teide (ISBN:97884-307-4069-7)
- Medi Natural – Quadern Ciències Naturals 4t. Proj. Duna: De cap a peus (cat). Teide (ISBN:978-84-3074070-3)
- Medi Natural – Quadern Ciències Naturals 4 t. Proj. Duna: Calidoscopi (cat). Teide (ISBN:978-84-3074071-0)
- Medi Social - Ciències Socials 4t. Projecte Duna, Teide, (ISBN: 978-84-307-1996-9)
- Medi Social – Quadern Ciències Socials 4t. Proj. Duna: A quatre vents (cat). Teide (ISBN:978-84-3074077-2)
- Medi Social – Quadern Ciències Socials 4t. Proj. Duna: Fem el cim(cat). Teide (ISBN:978-84-307-4078-9)
- Medi Social – Quadern Ciències Socials 4t. Proj. Duna: Pam a pam (cat). Teide (ISBN:978-84-307-40796)
- Llengua Anglesa - Heroes 4 Pupil’s Book (con e-book), MacMillan (ISBN: 978-13-800-0855-8)
- Llengua Anglesa - Heroes 4 Essential Workbook, MacMillan (ISBN: 978-13-800-5530-9)

Llibres de lectura
- Llengua Catalana - Núria Pradas, Quina Família!, La Galera, (ISBN: 978-84-246-2166-7)

Materials
Material que es dóna a l'escola
Ceres de colors, cola, vernís de ceres, enquadernadors, cartolines de colors (grans i petites), tèmperes,
grapes, fulls DIN-4 (treball diari), fulls quadriculats DIN-4, paper xarol, paper de seda, cintes, paper bàsic
de dibuix i altres, depenent dels treballs manuals que es realitzin al llarg del curs.
Fotocòpies (activitats de registre... ) i dossiers de les àrees de Català i Anglès.

Materials que porta cada alumne
Estoig amb llapis, retoladors, colors, clips, goma, maquineta, bolígraf blau, bolígraf verd (no pot ser
puntafina).
Puntafina negre.
Barra de cola.
1 carpeta mida foli (sense separadors).
Un regle de 30 cm. i un de 15 cm.

Pauta plastificada amb el marge marcat a 2'5 cm.
Auriculars per a l'ordinador tipus diadema.

Recomanacions
Cal revisar els llibres per comprovar que no tinguin cap defecte. Tots els llibres i quaderns han d'estar
degudament marcats amb el nom i cognom de l'alumne/a. Els llibres que siguin reutilitzats caldrà que
estiguin ben esborrats i en bones condicions per tal de poder-los fer servir.

