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              RELACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL DE 4t ESO CURS 2019-2020 
_____________________________________________________________________________ 

4 ESO 
 

Material 
 

 Estoig complet: bolígraf blau, negre, i vermell, llapis i goma, llapis de colors, 

subratlladors, regle de 15 cm. 

 Auriculars 
 Llibretes de colors diferents i/o carpesà amb portafolis. .El primer dia de curs cada 

especialista us informarà del material (llibretes, carpetes) necessari per a la seva 

assignatura . 

 

• Matemàtiques: 

 

- Llibreta mida A5 100 fulls aprox. 

- Transportador d’angles 

 

• Tècniques artístiques (només pels que cursen l’optativa): 

-Set de pinzells Van Gogh (sèrie 191- mides 4-8-12) Ref: 90919133. (o similars, per 

exemple marca Abacus) 

-Làmines A3 per aquarel.la marca Fabriano (paquet de 6 fulls de 350 grams). Ref: 

095569457. ( o similars, pot ser d’una altra marca, però amb un gramatge 

semblant) 

-Paleta blanca de plàstic amb departaments o sense. 

-Làmines de dibuix Canson A4 (paquet de 10 fulls) Ref: 5203054 
-1 punta fina negre. 

LLibres: 
 
Lengua castellana 

 

-Caperucita en Manhattan, de Carmen Martín Gaite, (llibre socialitzat de l’escola, NO cal 

comprar). 

-Antología de poetas españolas, de l'editorial Alba Poesía. ISBN: 978-8490653869. 

-El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas, ed. Debolsillo. ISBN: 978-8490628843. 
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Llibres de lectura de català: 
 
-Paraules emmetzinades de Maite Carranza, ed. Edebé - ISBN: 978-84-683-0334-5. 

-Herba negra, de Macip Garzón, Grup Editorial 62 - fanbooks - ISBN: 978-84-16716-11-1 

-Mecanoscrit del segon origen, de Manuel de Pedrolo,  Edicions 62 - ISBN: 9788429760262 

 

 
Llibre de llatí (només pels alumnes que cursen l’optativa): 
 
Llatí 4t ESO - Ed. Santillana - Projecte Saber fer - ISBN: 978-84-9047-044-2 
 

 

Llibre de lectura en francès (només els que cursen l’optativa) 
 
“Les vacances du petate Nicolas”, René Goscinny. Code ISBN: 978-2-915732-52-8  

S’extreu del web http://www.petitnicolas.com/livre/le-petit-nicolas/les-vacances-du-petit-
nicolas/11 
  
 
Llibre de lectura d’anglès: 
 
 
The Hound of the Baskervilles. Sir Arthur Conan Doyle. Oxford University Press.  

ISBN: 9780194621076 
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