
Educació Primària 2n Cicle Mitjà (4t)                                           curs 2014-2015            

1. RELACIÓ MATERIAL 
 
- 6 llapis de grafit STAEDTLER HB2 
- 1 maquineta de fer punta amb dipòsit. 
- 4 gomes d’esborrar. 
- 2 bolígrafs blaus i 1 bolígraf vermell PILOT Supergrip (M). 
- 1 tisora escolar “Kaikut” de 13 cm. 
- 2 barres adhesives INSTANT de 40 g. 
- 1 capsa de 20 retoladors, STAEDTLER 326. 
- 1 capsa de llapis de fusta de 24 colors STAEDTLER. 
- 1 capsa de cartró folrada mida capsa de sabates. 
- 1 drap per a plàstica. 
- 1 bata o camisa per a plàstica. 
- 2 llibretes ESCOLOFI amb espiral mida foli: quadrícula blava de 5x5 mm, 70 g i 50 fulls, amb marge. 
- 3 llibretes ESCOLOFI amb espiral mida foli: ratlla horitzontal, 50 fulls, 70 g amb marge. 
- 1 carpeta i agenda personalitzada de venta exclusiva a la Papereria de Fornells.  
- 2 estoigs: un per guardar llapis de colors i l’altre per al llapis, bolígrafs, maquineta, goma, ... 
- 1 flauta de plàstic HONNER (verda). 
- 1 regle de 15 cm. 
- 1 transportador d’angles transparent amb numeració fosca. 
- 1 compàs STAEDTLER. 
- 1 fluorescent groc marca STAEDTLER TEXTSURFER. 
- 1 carmanyola o similar per portar l’esmorzar diari. 
 
Atenció: Si part del material ja el teniu del curs passat, no cal comprar-lo. Tot el material que es pugui, 
porteu-lo amb el nom i el cognom del vostre fill o filla. 
 
Nota: Aquesta llista és elaborada i revisada cada any  per l’equip de mestres de l’escola; per això és el 

material recomanat pel centre. Les famílies que decideixin comprar un material d’una altra marca, 
demanem que sigui de les mateixes característiques i qualitat que el de la llista. 

 
Important: Si esteu adherits al programa de socialització de llibres de text només heu de 
comprar: el llibre de matemàtiques, el llibre de música, l’Activity Book d’anglès i el llibre 
d’Alternativa (si és la vostra opció). 
 
2. RELACIÓ DE LLIBRES 4t 
 
Matemàtiques Matemàtiques 4 Xifres 978-84-682-0721-6 Ed. Vicens vives 
Llengua catalana Nou Llengua Catalana 4 978-84-9804-788-2 Ed. Castellnou 

Llengua castellana Nou Llengua Castellana 
 “Libro de lecturas: El oso polar” 

978-84-9804-860-5 
84-9804-161-9 Ed. Castellnou 

Llengua anglesa 
Quest 4 
Pupil’s book. 
Activity book 

 
978-0 -230-47774-2 
978-0 -230-47870-1 

Ed. Macmillan 

Ens. alternatius 
Jo, tu, tots nosaltres 4 
Educació Moral i cívica 
Projecte: “ Els camins del saber” 

978-84-15435-60-0 Ed. Santillana 

Educació musical Música 4t 978-84-489-3203-9 Ed. Barcanova 
Medi natural, social i cultural TRAM 2.0 Coneixement del medi 4 978-84-412-2118-5 Ed. Text la Galera 
Diccionari català Nou diccionari escolar de la llengua catalana 978-84-7918-718-7 G.P. Santillana 
Diccionari castellà Diccionario Escolar de la Lengua Española 978-84-9974-034-8 VOX 
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