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2014-2015eko liburuak eta materialak – DBH-4
Guraso agurgarriok:
Material eta liburuen erosketari buruz argibide batzuk eman nahi dizkizuegu:

LIBURUAK:
•
•

•

Zerrenda bat bidaltzen zaizue zuen seme-alabek erosi behar dituzten testu-liburuekin.
Hortik, agian, beste ikasle batek utzita, liburu batzuk lortu ahal izango dituzue. Liburuak ikusi eta gero familia
bakoitzak erabakiko du erabilgarriak diren ala ez (nola daukan azala, idatzi barik dagoen, azpimarratu barik
dagoen...) kontuan izanda. Beti edukiko dugu kontuan ere irakasleen iritzia, hau da: Liburuak txukun, garbi,
osorik eta azpimarratu barik egon behar dira. Kontuan eduki lan koadernoak edo ariketa koadernoak derrigor
erosi behar direla bertan idatzi egiten dutelako eta ezin delako borratu hurrengo urtean erabiltzeko.
Familia bakoitza arduratuko da liburuak eskuratzeaz, bai norbaiti eskatuta, bai nahi duen tokian erosita. Edozein
modutan ikasle bakoitzak bere liburuak izan behar ditu klaseak hasten direnerako.

MATERIALA:
Ikasle bakoitzak erosiko du bere material pertsonala: boligrafo, koaderno edo orriak, karpeta edo artxibadorak...
Material orokorra ( plastikarako blokak, arkatz bereziak, kartulinak...) eta agendak ikastetxetik erosiko dira
denentzat. Hauen ordainketa kuotaren bidez egingo da.
Hemen doa zuen seme/alabak datorren urtean behar dituen materiala eta liburuen zerrenda
MATERIALA: Boligrafoak, arkatza, borragoma, pendrive bat 2GB (Gigabyte) edo
ARLOA
gehiagokoa, aurikularrak +
Euskera
Koadernoa + aurikularrak
Gaztelania
Koadernoa
Ingelesa
Koadernoa + aurikularrak
Gizarte
Koadernoa
Matematika
Koadernoa eta kalkulagailu zientifikoa
Plastika
Eskuaira, kartaboia, konpasa (mikrometrikoa), erregela, artaziak, arkatza 2 H eta 2 B,
kola, borragoma.
Fis/Kim (aukerakoa)
Koadernoa
Biol/Geo (aukerakoa)
Koadernoa
Musika (aukerakoa)
Koadernoa
Oharra: Koadernoak berriak zein berrerabilitakoak izan daitezke

LIBURUAK-

4. MAILA

ARLOA
Euskara
Gaztelania
Gizarte
Ingelesa
Ingelesa
Ingelesa
Ingelesa
Matematika
Bio/Geo (Aukerakoa)
Fis/Kim (Aukerakoa)
Frantsesa (Aukerakoa)
Frantsesa (Aukerakoa)
Musika (Aukerakoa)
Teknologia (Aukerakoa)

ER020110

ber2

EDITORIALA

IZENBURUA

ISBN

ElkarOstadar
Elkar Ostadar
Santillana
Burlington Books
Oxford Graded
Readers
Oxford Graded
Readers
Oxford Graded
Readers
ANAYA

Euskara eta Literatura 4 (4 liburuxka)
Lengua y literatura 4. maila
Historia
“Real English 4”workbook

9788497832458
9788497833653
9788498942866
9789963482399

“Earrings from Frankfurt”

9780194790215

“Matty Doolin”

9780194790659

“The death of Karen Silkwood”

9780194790192

MATEMATIKA 4 DBH

Giltza

Biologia eta geologia DBH 4

Giltza
Santillana
Santillana

Fisikakimika 4
Essentiel Et Plus 2 Cahier d'exercises
Essentiel Et Plus 2 Livre Eleve
Mintegiak egindako txostena – 3€
Irailean zehaztuko da

9788467826371
9788483780268
9788483780091
9788492729456
9788492729234
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