
Palma, 21 de juny de 2013

Benvolguts pares i benvolgudes mares,

Aquesta és la relació de llibres i material que han de tenir els alumnes de 4t d'ESO el proper  curs 2013-
2014:

LLIBRES

Matèria Llibre Editorial
ISBN

CATALÀ

Tell.  Llengua  Catalana  i  Literatura.  (El  llibre  de 
llengua catalana és un manual que conté teoria i 
quadern  d'exercicis  en  el  mateix  exemplar.  Per 
això, no és recomanable utilitzar el llibre d'un altre 
alumne, ja que molts exercicis s'hi fan damunt)

A la classe també cal tenir el llibre de 3r d'ESO. El 
feim servir per repassar alguns aspectes de teoria

Castellnou
978-84-9804-485-0

Monzó, Q.: El perquè de tot plegat Quaderns Crema

Villalonga,  Ll.:  Mort  de  dama  (Novel·la,  rebutjau 
versió teatral) Editorial Moll

Salvat-Papasseit, J.: El poema de la rosa als llavis Educaula. Grup 62

CASTELLÀ
Lengua Castellana  y  Literatura.  Proyecto  Adarve 
Serie Trama (no Cota)

Oxford
978-84-673-5777-6

ANGLÈS

English Plus 4. Student's Book Oxford
978-01-948-4841-1

English  Plus  Digital  Workbook  4  (Student's 
edition).  (La  compra del  llibre Workbook Digital 
serà  gestionada  per  l'escola el  mes  de 
setembre i es facturarà juntament amb els serveis 
del centre)

Oxford
978-01-948-4985-2

MATEMÀTIQUES Matemàtiques 4 Casals
978-84-218-4822-7

GEOGRAFIA I HISTÒRIA Cives 4
Vicens Vives

978-84-316-8742-7

CIÈNCIES NATURALS

Biologia i Geologia 4 Casals
978-84-218-3969

Física i Química 4*
Casals

978-84-218-3968-3

LLATÍ* Llatí 4t ESO Barcanova
978-84-489-2304-4

ÈTICA El llibre del Manel i la Camil·la. Diàlegs sobre ètica
Gedisa

84-7432-914-0

* només els alumnes que hagin triat l'optativa

MATERIAL
A més de tots aquells estris necessaris per fer les seves tasques habituals (bolígrafs, goma, llapis, etc.), els 
alumnes hauran de dur:
• agenda (obsequi als membres de la Fundació)
• calculadora científica. Recomanam aquelles que tenguin la presentació en dues files
• bloc de paper mil·limetrat DIN A4
• llapis de colors
• carpetes d'anelles
• quadern de fulls DIN A4 amb quadrícula (obsequi als membres de la Fundació Mata de Jonc)
• diccionari de la Llengua Catalana
• diccionari de la Llengua Castellana
• atles de Geografia Universal
• Física i Química 3, Ed. Casals
• memòria USB (obsequi als membres de la Fundació Mata de Jonc)
• com a paquet ofimàtic, l'escola recomana la darrera versió de LibreOffice, lliure, gratuït i en català. És el que  

tenim instal·lat als ordinadors de l'escola. Si no el teniu, podeu descarregar-lo de http://www.softcatala.org

http://www.softcatala.org/prog126.htm

