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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Institut Baix Empordà 
   

CURS: QUART D’ESO D 
MATERIAL ESCOLAR 2022-2023 

 
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 No s’ha de comprar ni llibre ni llibreta - 

Castellà 
 

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€) 

- 

Llibreta sense espiral - 

Anglès Think Ahead 4 – Workbook 
Burlington Books 

978-99-253-0095-2 

Llibreta sense espiral - 

Ciències Socials No s’ha de comprar llibre - 

Llibreta sense espiral - 

TIC No s’ha de comprar llibre ni llibreta - 

Emprenedoria La Emprenedoria 4r ESO 

Ed. Mc Graw Hill 

9788448612849 

Ciències Aplicades No s’ha de comprar llibre - 

Matemàtiques El dossier d’aprenentatge de l’editorial Barcanova  
NO S’HA DE COMPRAR, sinó que es recolliran al centre 
el proper mes de setembre, prèvia presentació del 
comprovant d’ingrés (que es farà amb el codi de barres 
que us facilitarem des de la secretaria del centre) 

- 

Llibreta  
Regle 
Transportador d’angles  
Escaire (o cartabó)  
Calculadora (algun dels següents models, si és possible: 
Casio FX82ES Plus; Casio FX85GT Plus) 

- 

Educació Visual i 
Plàstica 
 (Dibuix tècnic) 

· Llapis HB i 2H 
· Escaire i cartabó 
· Compàs 

- 

Cultura i Valors Ètics / 
Religió 

No s’ha de comprar llibre - 

Educació Física Samarreta i dessuadora de l’INS Baix Empordà: 
ESPORTS 77  

CC Cel Obert – Palafrugell 

Tel. 972304242 

- 

Tecnologia No s’ha de comprar llibre ni llibreta - 

Tutoria Agenda escolar de l’INS Baix Empordà 
(no s’ha de comprar agenda. Es regala a l’alumnat el 
primer dia de curs). 

- 
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