
QUART DE PRIMÀRIA
CURS 2014-2015

LLIBRES

ANGLÈS
Els llibres d'anglès continuaran essent els mateixos que han utilitzat a 
3r de primària i per això ja quedaran al centre

FOOTPRINTS 3. Ed. MacMillan
Pupil's Book
ISBN 978-0-2300-1210-3
Activity Book
ISBN 978-0-2307-3373-2

LLENGUATGE
Projecte Brisa. Llengua Catalana 4. Illes Balears. Ed. Teide
ISBN 978-84-307-8062-4

Projecte Brisa. Llengua Catalana 4. Illes Balears. Quadern d'activitats. Ed. Teide. 
ISBN 978-84-307-8063-1

LECTURA: Una vegada iniciat el curs es decidiran els llibres de lectura obligatòria 
que hauran de comprar els alumnes.

CASTELLÀ
Lengua Castellana. Ciclo medio 2. Ed Barcanova
ISBN 978-84-489-2224-5

MATEMÀTIQUES
Matemàtiques 4. Illes Balears. Ed. Anaya. 
ISBN 978-84-678-2053-9

Quadern Vuit i Mig. Del 7 al 12. Ed. Teide

CONEIXEMENT DEL MEDI
Projecte Brisa. Coneixement del medi 4. Illes Balears. Ed. Teide
ISBN 978-84-307-8074-7

Projecte Brisa. Coneixement del medi 4. Illes Balears. Quaderns d'activitats. Ed. 
Teide. 
ISBN 978-84-307-8075-4

   MATERIAL INDIVIDUAL

• 2 carpetes amb quatre anelles mida foli amb separadors
• carpeta amb elàstics mida foli
• carpeta mida DIN A3
• sobre de plàstic amb velcro mida foli (obsequi als membres 

de la Fundació)
• recanvi de fulls retxats de 4 forats DIN A4
• recanvi de fulls quadriculats de 4 forats (mida quadrícula 5 

mm.) DIN A4
• agenda escolar amb tapes dures (obsequi als membres de la 

Fundació)
• llapis del núm. 2
• goma d'esborrar
• maquineta de fer punta amb receptacle per al floquí
• bolígraf negre o blau i un de vermell. El bolígraf ha de tenir 

un traç segur i regular
• regle de 30 cm.
• tisores que tallin bé
• capsa de retoladors prims
• estoig no metàl·lic o bosseta (obsequi als membres de la 

Fundació)
• bata o davantal o camiseta grossa (per fer plàstica)
• calculadora de 12 dígits (obsequi als membres de la 

Fundació)
• carpeta amb fundes MAXIPLAS

-coberta de polipropilè rígid translúcida blanca
-espiral de PVC i tancament amb gomes
-conté 50 fundes de polipropilè extra
-referència: 00 398350 A4 312x240x31

* És aconsellable que marqueu TOT el material amb el nom.


