Llibres de text ESO 2019-20
l En el següent document trobareu el llistat de llibres de text dels alumnes d’ESO
l Els alumnes treballen amb altres materials didàctics. Al llarg del mes de setembre

s’informarà de les quotes dels llibres digitals i els alumnes hi tindran accés a
través de la plataforma educativa clickedu.
l Els primers dies de classe cada professor comunicarà a l’alumnat el material

didàctics que s’utilitzarà al llarg del curs (llibretes, fulls, dossiers, etc...).

1r ESO
CATALÀ

Llengua catalana i literatura 1, ed. Teide
ISBN: 9-788430-789818
Care Santos, Mentida, Editorial Edebé.

CASTELLÀ

Lengua castellana y literatura 1, serie Comenta
Ed. Santillana
ISBN: 9-788490-476918
La llamada de lo salvaje, Jack London
PULSE 2 Sts
Ed. Macmillan ELT
ISBN: 9780230439269

ANGLÈS

SOCIALS

PULSE 2 Wb Pack cat
Ed. Macmillan ELT
ISBN: 9780230439320
Aquests dos llibres serviran tant per a 1r com per a 2n d’ESO.
GiH1
Geografia i Història
Ed Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-3061-0
l Material necessari:
l 5 cartolines blanques format A-4
l Estoig exclusiu per visual i plàstica per portar el següent

VISUAL I
PLÀSTICA

material:
o Barra cola adhesiva.
o Tisores.
o Llapis de colors de fusta (mínim 12).
o Retoladors de colors (mínim 12).
o Llapis de grafit, serie H-B.
o Maquineta de fer punta.
o Goma d’esborrar.
o Retolador negre de punta fina per repassar.
o Cúter (que guardarà la professora)
o Regle (mínim 30cm).
o Escaire , cartabó i compàs amb adaptador per a
retoladors (no necessari fins al 3º trimestre)
Per algun treball en particular s’utilitzaran altres materials
específics que ja es demanaran en el seu moment. El cúter , les
cartolines blanques i el compàs el posarem en una capsa i els
guardarà la professora i se’ls facilitarà cada dia que s’utilitzi.Es
recomana etiquetar cada un dels elements (sempre que sigui
possible).
És important el treball diari a l’aula, per aquest ,motiu es fonamental portar sempre a
classe el material necessari per realitzar cada un dels treballs.
El material NO CAL que sigui nou, però ha d’estar en bon estat

La resta de matèries treballaran llibres digitals que es cobraran
amb la mensualitat del mes d’octubre.

La matèria de matemàtiques es treballa amb un mètode innovador
JUMP MATH, que és un material que es vendrà des de l’escola.
Per a la matèria d’educació física l’alumnat ha de portar la
samarreta o la dessuadora d’ARRELS, que ho venen a
l’empresa PENTEX.
Material escolar:
Català

1 llibreta Din-A4

Castellà

1 Llibreta

Anglès

1 llibreta petita amb espiral
1 llibreta petita sense espiral

Socials

1 llibreta mida A4 ( no cal gaire gruixuda)
2 fulls mil·limetrats
Mapes físics muts de: Europa, Àfrica,
Àsia, Amèrica, Oceania, Mapamundi,
Espanya i Catalunya

Matemàtiques

1 Llibreta d’espiral DinA4
Calculadora (no cal científica)

Tecnologia

1 serra de marqueteria
1 capsa de sabates per a guardar el
material i la bata de 6è per no embrutarse
Regle de 25 cm, 1 pinzell rodó talla 2 o 3,
1 pinzell pla talla 4 o 5

Religió

Folis

Música

1 llibreta, mida indiferent

2n ESO
CATALÀ

CASTELLÀ

Llengua catalana i literatura 2
Ed. Teide
ISBN: 9788-430-790821
Allà on sigui el meu cor, Jordi Sierra i Fabra, editorial Edebé
Lengua castellana y literatura, serie Comenta
Ed. Santillana
ISBN: 9788490470176
Las lágrimas de Shiva, César Mallorquí

S’utilitzarà el llibre del curs anterior:

ANGLÈS

SOCIALS

PULSE 2 Sts
Ed. Macmillan ELT
ISBN: 9780230439269
PULSE 2 Wb Pack cat
Ed. Macmillan ELT
ISBN: 9780230439320
GiH2
Ed. VicensVives
ISBN: 978-84-682-3592-9

La resta de matèries treballaran llibres digitals que es cobraran
amb la mensualitat del mes d’octubre.
La matèria de matemàtiques es treballa amb un mètode innovador
JUMP MATH, que és un material que es vendrà des de l’escola.
Per a la matèria d’educació física l’alumnat ha de portar la
samarreta o la dessuadora d’ARRELS, que ho venen a
l’empresa PENTEX.

3r. d'ESO
CATALÀ

Llengua catalana i literatura
Ed. Teide
ISBN: 978-84-30789924

CASTELLÀ

Lengua castellana y literatura, serie Comenta
Ed. Santillana
ISBN: 978-84-9047-693-2
Radiografía de chica con tatuaje, Jordi Sierra i Fabra
PULSE 4 Sts
Ed. Macmillan
ISBN: 978-0-230-43962-7

ANGLÈS

PULSE 4 Wb Pack Cat
Ed. Macmillan
ISBN: 978-0-230-43962-9
Aquests dos llibres serviran tant per a 3r com per a 4t d’ESO.
GIH 3
Ed. VicensVives
ISBN: 978-84-682-3197-6

SOCIALS

VISUAL I
PLÀSTICA

Estoig exclusiu per visual i plàstica per portar el següent material:
Barra adhesiva.
Tisores.
Llapis de colors de fusta (mínim 12).
Retoladors de colors(mínim 12).
Llapis de grafit, serie H-B.
Maquineta de fer punta.
Goma d’esborrar.
Retolador negre de punta fina per repassar.
Regle (mínim 30cm).

És important el treball diari a l’aula, per aquest ,motiu es fonamental portar sempre
a classe el material necessari per realitzar cada un dels treballs.
El material NO CAL que sigui nou, però ha d’estar en bon estat.

Per algun treball en particular s’utilitzaran altres materials
específics que ja es demanaran en el seu moment.

Es recomana etiquetar cada un dels elements (sempre que
sigui possible).

MATES

3ESO MATEMÀTIQUES
Ed. Cruïlla
ISBN: 978-84-661-3850-5

La resta de matèries treballaran llibres digitals que es cobraran
amb la mensualitat del mes d’octubre.
Per a la matèria d’educació física l’alumnat ha de portar la
samarreta o la dessuadora d’ARRELS, que ho venen a
l’empresa PENTEX.

4t d’ESO
CATALÀ

CASTELLÀ

Tell. Llengua catalana i literatura 4t
Ed. Castellnou
ISBN 9788498049916
El cafè de la Marina, Segarra
Lengua castellana y literatura, Serie Comenta
Ed. Santillana
ISBN: 978-84-9047-029-9
Huye sin mirar atrás, Luis Leante

S’utilitzarà el llibre del curs anterior:
ANGLÈS

SOCIALS

PROJECTE
Per l’alumnat que segueixi
L’Opció Aplicada

MATES

PULSE 4 Sts
Ed. Macmillan
ISBN: 978-0-230-43962-7
PULSE 4 Wb Pack Cat
Ed. Macmillan
ISBN: 978-0-230-43962-9
GiH
Ed. Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-3601-8
L’alumnat haurà de portar una caixa d’eines amb cadenat i dues claus (una
de les quals es quedarà sempre a l'escola).
La caixa d’eines pot ser de qualsevol tipus (plàstic, ferro…) i haurà de
contenir:
- 1 tornavís pla (mida mitjana)
- 1 tornavís estrella (mida mitjana)
- 1 alicates
- 1 metre (cinta mètrica flexible)
- 1 peu de rei.
- 1 rull de cinta aïllant
- 1 tisores d’electricista
- 1 pinzell mida petita
- 1 pinzell mida mitjana
- 1 Arc de Serra
- 2 fulles de serra per ferro
- 1 serjant
- 1 rull d’estany prim
- 3 fulls de tela d’esmeril (no.0 i 2)
- 1 llima plana basta (12 polzades)
- 1 llima plana fina (10 polzades)
- Ulleres de protecció.
- Guants de protecció.
Important: El material NO CAL que sigui nou, però ha d’estar en bon estat.
4ESO MATEMÀTIQUES
Ed. Cruïlla
ISBN: 978-84-661-4063-8

La resta de matèries treballaran llibres digitals que es cobraran
amb la mensualitat del mes d’octubre.

Per a la matèria d’educació física l’alumnat ha de portar la
samarreta o la dessuadora d’ARRELS, que ho venen a
l’empresa PENTEX.

