ASSIGNATURA
Agenda Escolar

TÍTOL / AUTORS

EDITORIAL

4t ESO

Curs 2022-23

ISBN

OBSERVACIONS

Agenda escolar del centre
S'ha de comprar al centre (5 €)

Es podrà adquirir al centre a partir de l'1 de setembre

Gratuïta per a l'alumnat de l'APIMA

Geografia i Història

Història + Quadern Balears Saber Fer Illes Balears

Santillana

978-84-141-1390-5

Llibre de text

Ll. i l. Castellana

Lengua Castellana y literatura

Casals

978-84-218-6095-3

Llibre de text

OPTATIVES (En funció de l'optativa que realitzarà l'alumnat)
Matemàtiques aplicades

Matemàtiques acadèmiques

Tecnologia (acadèmiques)
Tecnologia (aplicades)

Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats 4
Aprendre és créixer en connexió

Serie:

Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmics 4
Serie: Aprendre és créixer en connexió

Material didàctic i kits de préstec Make&Learn
(Disseny de producte / Electrònica digital i analògica /
Pneumàtica i hidràulica)
Material didàctic Make&Learn
(Disseny de producte / Habitatge i accessibilitat / Disseny d'apps)

ANAYA

978-84-698-1238-9

ANAYA ens ha informat que els llibres contenen una
llicència gratuïta pels alumnes.

ANAYA

978-84-698-1236-5

ANAYA ens ha informat que els llibres contenen una
llicència gratuïta pels alumnes.

Make&Learn

Es tramitarà a setembre des del centre per domicialització bancària PREU: 24,46€

Make&Learn

Es tramitarà a setembre des del centre per domicialització bancària PREU: 16,34€

Alemany

S'informarà a principi de curs

Llatí

S'informarà a l'inici de curs

Economia

S'informarà a l'inici de curs

ATENCIÓ: Per tal d'afavorir l'aprenentatge dels alumnes, no es podran fer servir llibres de text usats amb els exercicis ja resolts.

ASSIGNATURA
LL.Catalana
Anglès

LLICÈNCIES DIGITALS
Llicència digital Llengua catalana i literatura 4
New English in Use 4*: workbook en paper + llicència students' book digital (+ libres de
lectura digitals) *(l'alumnat repetidor no l'ha de comprar i parlar amb la seva professora)

EDITORIAL

PREU

Baula

12,48

Burlingtonbooks

30€

Aprovat:
Data:

GESTIÓ DE LA COMPRA
Es tramitaràn la llicències digitals (i el workbook) des del
centre i es facturarà al setembre.
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