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LLIBRES DE QUART:
TÍTOL
El capità Barruf i els caçafantasmes
La bicicleta es mía

EDITORIAL
Barcanova
Loqueleo /Santillana

ISBN
9788448924911
9788491220190

MATERIAL DE QUART:
Agenda personalitzada de l’Escola Montserrat
2 llibretes sense espiral, tamany 1/4, d'una ratlla amb marge (1 de vermella i 1 de blau), de
50 fulls.
1 llibreta amb pentagrama, tamany quartilla (Música)
2 llibretes de ratlles sense espiral, tamany foli (1 de verda i 1 de vermella), 50 fulls.
1 llibreta de quadres ( quadrícula 4x4) sense espiral, tamany foli (blava), 50 fulls.
1 carpeta classificadora tamany foli
1 regle de 40 cm.
1 escaire de 15 cm.
1 transportador
1 capsa de ceres marca MANLEY (mínim 10 colors)
1 capsa de plastidecors (mínim 12 colors)
1 capsa de retoladors (mínim 12 colors)
1 capsa de llapis de colors de fusta
1 estoig de cremallera amb: llapis, goma, maquineta que reculli punta, regle petit, bolígraf
blau, bolígraf vermell, enganxador de barra i tisores
ATENCIÓ :
Del projecte de reutilització de llibres, tenim socialitzats tots aquests llibres de text que no
són a la llista perquè els donarem a l’escola:
- Coneixement del Medi Natural, i Coneixement del Medi Social i Cultural (Ed. Edebé)
- Matemàtiques (Ed. Castellnou)
- Llengua Catalana i Llengua Castellana ( Ed. Castellnou)
- Llengua anglesa (Ed. Oxford)
- Música (Ed. Cruïlla)
- Tots els diccionaris (Ed. Grup Promotor Santillana)
A cada curs es demanen 2 paquets de 100 folis Din A-4 de 80 grs que no cal que compreu si
sou socis de l’AMPA, perquè l’AMPA els subvencionarà (si no sou socis de l’AMPA, heu de
portar els 2 paquets de folis).
El material en bon estat es pot reutilitzar per l’any següent (llibretes, regles, ceres,etc.)
L’agenda de l’escola s’ha de comprar a l’AMPA i s’entregarà a l’escola.

