
CONSELLERIA  D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

CEIP S’HORT DES FASSERS ALCÚDIA

LLISTAT DE LLIBRES 4t DE PRIMÀRIA
CURS 2021-2022

CASTELLÀ ● LENGUA  4. Pieza a pieza. Ed. Anaya. ISBN: 978-84-698-5016-9

NATURALS ● CIÈNCIES DE LA NATURALESA 4. Peça a peça. Ed. Anaya. ISBN:
978-84-698-5158-6

SOCIALS ● CIÈNCIES SOCIALS 4. Peça a peça. Ed. Anaya. ISBN.978-84-698-5278-1

MATEMÀTIQUES ● JUMP MATH 4.1. ISBN: 978-84-18770-08-1 (només a la llibreria Bergas)
● JUMP MATH 4.2. ISBN: 978-84-18770-09-8 (només a la llibreria Bergas)

MÚSICA ● Quadernet d'exercicis de música nº 8. Ed. Nadal. ISBN: 978-84-788-7210-7
● Quadernet d'exercicis de música nº 9. Ed. Nadal. ISBN: 978-84-788-7211-4

MATERIAL QUE HEU DE COMPRAR

* Llapis, bolígraf blau i vermell, goma, maquineta, tisores i cola en barra amb estoig petit.
* Llapis de colors de fusta i retoladors.
* Quaderns grans sense espiral amb marge:

1 de quadres: matemàtiques.
5 de 1 línia: castellà, català, naturals, socials i anglès.
El quadern de religió s’empraran el mateix que el del curs passat.

* 1 regla de 30cm, un escaire, un cartabó, un semicercle i un compàs.
* 2 carpetes de plàstic (classe i anglès).
* 1 bloc de dibuix (poden dur el del curs anterior).
* 1 quadernet de música ADITO de pentagrames nº 4 (poden dur el del curs anterior).
* Agenda escolar (de l’escola).

El material del curs anterior que es pugui seguir usant s’ha d’aprofitar.

Recomanem que els alumnes tinguin un exemplar de diccionaris per consultar a casa seva en
CATALÀ i en CASTELLÀ.

MOLT IMPORTANT
● Per un correcte funcionament de les classes demanam que es respectin les

característiques del material així com les marques. Si no, s’haurà de tornar.

● Tot aquest material es reposarà quan sigui necessari i cada quadern ha de dur el nom,
llinatges i curs posat a la portada en bolígraf.

ALTRA INFORMACIÓ
● INICI CLASSES. Començaran el 14 DE SETEMBRE amb l’horari complet de les 9h a

les 14h.

● VENDA DE LLIBRES. Divendres 3 de setembre de 10 a 18h a l'escola. Socis APIMA
10% de descompte.

● REUNIÓ FAMÍLIES. Queda pendent establir la data de la reunió col·lectiva de famílies
de principi de curs.

● QUOTA ESCOLAR. 20 EUROS
● S’ha de fer per ingrés bancari (CAIXABANK ES44 2038 3458 1160 0004 2416) a nom

de l’alumne i curs que farà. Abans de dia 15 de setembre.
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