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CURS: QUART D’ESO C 
MATERIAL ESCOLAR 2021-2022 

 
Si ho desitgeu podeu adquirir els llibres i altre material a PALÉ PAPER, SL - C/ Cavallers, 16 – 
Palafrugell – tel. 972308366, sempre que els feu l’encàrrec amb la suficient antelació. Si heu abonat 
la quota de l’AMPA us faran descomptes. 
 
També podeu participar en el programa d’Ecobooks que gestiona l’AMPA, entreu al nostre web 
www.insbaixemporda.cat. 
 

MATÈRIA MATERIAL/TÍTOL ISBN 

Català Lectura 1 
El carrer de les Camèlies, de Mercè Rodorera.  
Ed. Club Editor Jove 

978-84-732-9121-7 

Lectura 2 
El curiós incident del gos a mitjanit, de Mark 
Haddon. Ed. La Magrana 

978-84-826-4967-2 

Castellà 
 

Llibre de text 
VIGÍA 4 ESO 
Lengua castellana y literatura 
Ed. Teide 

978-84-307-9167-5 

Connectivitat a les activitats digitals de Castellà* 
(Plataforma Weeras) 
Compra via internet al setembre (preveure 5€) 

- 

Lectura 1 
Pupila de àguila, Alfredo Gómez Cerdá 
Ed. SM, col. Gran Angular, 97 

978-84-348-2764-6 

Lectura 2 
Las aventuras de Ulises. La historia de la Odisea, 
Homero/Rosemary Sutcliff 
Ed. Vicens-Vives, Col. Clásicos adaptados 

978-84-682-0500-7 

Lectura 3 
Al Moodle del curs 

- 

Anglès Think Ahead 4 – Workbook 978-99-253-0095-2 

Música Llibre de treball 
Música... per a tothom ESO 
Ed. 2019 – Quadern McGraw Hill 

978-84-486-1583-3 

Ciències Socials No s’ha de comprar llibre  

Economia Anxo Penalonga 
Ed. Mc Graw Hill 

978-84-4861292-4 

Matemàtiques No s’ha de comprar llibre. - 

Educació Visual i 
Plàstica 

No s’ha de comprar llibre.  

Cultura i Valors Ètics / 
Religió 

No s’ha de comprar material. - 

Educació Física Samarreta i dessuadora de l’INS Baix Empordà: 

ESPORTS 77  

CC Cel Obert – Palafrugell 

Tel. 972304242 

- 

http://www.insbaixemporda.cat/
http://www.insbaixemporda.cat/
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Emprenedoria No s’ha de comprar llibre. - 

Tutoria Agenda escolar de l’INS Baix Empordà 

(no s’ha de comprar agenda. Es regala a l’alumnat 
el primer dia de curs). 

- 

 
* Com es poden comprar el llibre digital de castellà (plataforma Weeras)?  
S’ha de fer la compra seguint les següents instruccions. Fins a l’1 de novembre (inclòs) si es compren 
els dos llibres digitals el preu total serà de 5€ (IVA inclòs) fent compra conjunta. Després d’aquesta 
data deixa d’haver-hi la bonificació del 15% i el preu passarà a ser 5,75€ (IVA inclòs) preu dels dos 
llibres conjuntament. 
 
Data límit de pagament sense bonificació fins l’1 de desembre de 2021 (inclòs). 
 
INSTRUCCIONS: 
 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 
1. HEU REBUT o REBREU UN CORREU ELECTRÒNIC de Weeras (no_reply@weeras.com) amb 

les credencials d’accés a la plataforma. Si no el trobeu, busqueu-lo a la carpeta de CORREU 
BROSSA de la vostra sessió de correu. IMPORTANT: S’ha d’entrar amb el 
correu nom@insbaixemporda.cat, recordeu-vos de verificar aquesta adreça.  
 

2. Seguiu les instruccions del correu i inicieu la sessió amb les credencials.  
 

3. Accepteu els termes i condicions de la plataforma.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.insbaixemporda.cat/
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4. Aneu a la pestanya CONTINGUTS. Apareixerà una cistella associada al vostre compte, ja 
configurada i a punt per pagar, amb l’aspecte següent:  

  
5.  Feu clic a Comprar i us apareixerà un formulari similar a aquest:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

6. Les dades de l’alumnat ja hi surten introduïdes. Heu d’introduir el nom i l’adreça electrònica 
del pare / mare / tutor o tutora legal (només per confirmar la compra) i heu de seleccionar 
el tipus de pagament Online* a Mètode de pagament, acceptar els termes i 
condicions i fer clic a Continua amb el pagament:  

   
7.  Passeu a la pantalla següent, on podreu introduir les dades de la vostra targeta i fer clic 

a Pagar per confirmar la compra:  

http://www.insbaixemporda.cat/
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8. Rebreu un correu electrònic de confirmació de la vostra comanda a l’adreça del pare / 

mare / tutor o tutora legal, i en un termini màxim de 2 hores tindreu els llibres disponibles 
al vostre compte d’usuari de la plataforma Weeras.  
 

9. Per a qualsevol consulta o aclariment, escriviu un correu electrònic a 
l’adreça support@editorialteide.com, tot indicant-hi l’usuari i el centre 
d’estudis.  

    
NOTA: Existeixen dues alternatives al pagament online:  

• Caixer: Imprimiu el rebut i feu el pagament en un caixer automàtic de ”la Caixa”.  
• Efectiu: Imprimiu el rebut i feu el pagament a la finestreta de l’oficina de 
”la Caixa” més propera. Aquest sistema té un recàrrec de 4 € per tasques 
de gestió de l’entitat bancària.  

Si heu triat l’opció de pagament per caixer o en efectiu, no rebreu cap correu electrònic i 
l’assignació del llibres digitals trigarà 24 h a fer-se efectiva.  
 

http://www.insbaixemporda.cat/

