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CURS 2020-2021

Currículum Comú
Llengua catalana i literatura – Material fotocopiatLengua castellana 3 ESO. Projecte “Fem que les
coses passin”
Llicència digital
GiH4 Història 4t d’ESO
Diversificació_ GiH4 Història 4t d’ESO. Quadern
per la diversitat

Advanced Think Ahead 4
Student's Book (paper) +pack digital
Diversificació _Anglès _ material fotocopiat
Matemàtiques ONMAT 4t ESO
Llicència digital
Francès_ material fotocopiat

Editorial

es distribueix a l’escola
Baula
Vicens Vives
Vicens Vives
Burlington Books
es distribueix a l’escola
Baula

Currículum Optatiu (llibres a adquirir segons itinerari)
9788490470442
7

-

8

-

Llatí 4 ESO. Sèrie Intèrprets
Física i Química
Llicència digital
Biologia i Geologia 4ESO
Llicència digital
Material per Plàstica
Tecno12-18

Llicència digital

Santillana
Science Bits
Science Bits
web educatiu Tecno12-18

Altres
-

Agenda escolar

-

Dossier activitats complementàries

es distribueix a l’escola
es distribueix a l’escola

MATERIAL ADQUIRIT PER LES FAMÍLIES
Els alumnes han de disposar d’aquest material a l’inici de curs:
4t.ESO
Val com a orientació genèrica, però cal tenir en compte que al llarg del curs pot ser
necessari adquirir nou material.
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Bolígrafs
llapis i goma
regle (que càpiga a l'estoig)
goma d'enganxar
tisores

MATERIAL DISTRIBUÏT DES DE L’ESCOLA
El material que a continuació es detalla estarà a disposició de l’alumnat durant el
curs escolar 2019-2020 i se li lliurarà progressivament al llarg d’aquest:
4t.ESO
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1 cartipàs i folis quadriculats
Folis DIN A4 80 grams.
Làmines de dibuix DIN A3.
Làmines DIN A4.
Enquadernadors.
Paper de seda en colors variats.
Paper xarol en colors variats.
Paper crespó en colors variats.
Paper kraft en colors variats.
Paper vegetal.
Cartolines grans de colors variats.
Fulls de plastificació DIN A4.
Fulls de plastificació DIN A3.
Etiquetes autoadhesives.
Cola blanca i vernís.
Cartró ondulat i paper continu.
Cel·lo, xinxetes, clips ...
Fotocòpies, informes d’avaluació ...

