
 

 

4t d’ESO CURS 2018-2019 
Matèria Títol Editorial 
Anglès Together 4 

Student’s book 
ISBN 978-0-19-451557-3 

Oxford 
 

Workbook 4 
ISBN 978-0-19-451582-5 

No es reutilitza !!! 

Català Llengua catalana i literatura Projecte 
connecta 2.0 ISBN 978-84-661-2897-1 

Cruïlla 
(excepte 4ESOC) 
pro. reutilització 

Castellà Lengua castellana y literatura 
Serie Comenta 
ISBN 978-84-9047-029-9 

Santillana 
pro. reutilització 
 

Matemàtiques Matemàtiques 4. Projecte Fluvià 
ISBN 978-84-481-8251-9 

Mc Graw Hill  
pro. reutilització 

Ciències socials, geografia i    
història 

Nou Polis 4 
ISBN 978-84-682-0806-0 

Vicens Vives  
pro. reutilització 

Educació Visual i Plàstica El llibre el facilita el centre 
 

pro. reutilització 

Biologia i Geologia Els llibres els facilita el centre  pro. reutilització 
Física i química Els llibres els facilita el centre  pro. reutilització 
Tecnologia Els llibres els facilita el centre  pro. reutilització 
Música Els llibres els facilita el centre  pro. reutilització 
Educació Ètico-Cívica El llibre el facilita el centre pro. reutilització 
Alt. a la religió. 
 Hª i cultura de les religions 

 
No s’utilitza llibre 

pro. reutilització 

Francès (optativa) El llibre el facilita el centre pro. reutilització 
 

Es poden comprar reutilitzats els llibres de:  
Català, Castellà, Matemàtiques, Socials  
 
• És obligatori disposar de l’AGENDA ESCOLAR de l’Institut que es pot adquirir els             

dies de la venda de llibres.  
• És aconsellable disposar d’un diccionari d’anglès. Es recomanen, entre d’altres,          

el Diccionari Pocket de la editorial Macmillan amb CD o l’Oxford Pocket. 
• A llengua castellana seran de lectura obligatòria els llibres: 

• Miguel Mihura, Maribel y la extraña familia.  Ed S.L.U. Espasa,  
  ISBN 9788467021554 
• Gustavo A. Bécquer. Leyendas y rimas.  Editorial Vicens Vives. 
• Emilio Calderón, El misterio de la habitación cerrada , ed. Anaya.  
   ISBN: 978-84-667-5354-8 
 

• A llengua catalana i literatura serà de lectura obligatòria el llibre: 
          • Mercè Rodoreda, Aloma , Ed. 62 
          • Àngel Guimerà, Mar i cel,  Ed. 62 
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