
Llibres de text ESO 2022-23

En el següent document trobareu el llistat de material i llibres de text en paper
de l’alumnat d’ESO.

NOTA:

Els alumnes treballen amb altres materials didàctics. Al llarg del mes de setembre
s’informarà de les quotes dels llibres digitals i l’alumnat hi tindrà accés a través
de la plataforma educativa clickedu i també s’informarà dels Plans lectors de cada
curs d’ESO (inclou 2 llibres en llengua catalana, un llibre en llengua castellana i
una xerrada a l’escola amb l’escriptor treballat).

Els primers dies de classe cada professor comunicarà a l’alumnat el material
didàctic que s’utilitzarà al llarg del curs (llibretes, fulls, dossiers, etc...).



1r ESO

Llibres en paper:

CATALÀ LLUERNA. Llengua catalana i literatura.
Ed. Teide

ISBN: 978-84-307-7026-7

CASTELLÀ Lengua castellana y literatura 1, serie Comenta
Ed. Santillana

ISBN: 978-84-9047-691-8

SOCIALS EN XARXA GIH 1
Ed. Vicens Vives

ISBN:9788468271842

MATEMÀTIQUES MATEMÀTIQUES
Ed. Casals

ISBN: 978-84-218-7371-7

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

Per a la matèria de llengua anglesa el llibre s’adquirirà des del centre escolar.

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

Material escolar per 1r d’ESO:

● Carpebloc (llibreta de 4 anelles)  amb 8 separadors i els seus fulls corresponents.
● Paquet de DinA4 sense foradar.

Socials
1 full mil·limetrat

Mapes físics muts de: Europa, Àfrica, Àsia, Amèrica, Oceania, Mapamundi,
Espanya i Catalunya.

Matemàtiques Calculadora no científica



Tecnologia 1 serra de marqueteria.

1 capsa de sabates amb el nom

Regla de 30 cm, 1 pinzell rodó talla 2 i 1 pinzell pla talla 5

Una bata

Visual i
plàstica

25 cartolines blanques format A-4

Estoig exclusiu per visual i plàstica per portar el següent material:

Barra cola adhesiva, tisores, llapis de colors de fusta (mínim 12), retoladors de colors
(mínim 12), llapis serie H-B, maquineta de fer punta, goma d’esborrar, retolador negre de
punta fina per repassar, cúter, regle (mínim 30 cm), escaire o cartabó i compàs amb
adaptador per a retoladors.

El cúter i les cartolines blanques ho posarem en una capsa i els guardarà el professor i
se’ls facilitarà el dia que s’utilitzi.

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

El material NO CAL que sigui nou, però ha d’estar en bon estat.



2n ESO

Llibres en paper:

CATALÀ
LLUERNA. Llengua catalana i literatura.

Ed. Teide
ISBN: 978-84-307-7092-2

CASTELLÀ Lengua castellana y literatura, serie Comenta
Ed. Santillana

ISBN: 9788490470176

SOCIALS EN XARXA GIH 2
Ed. Vicens Vives

ISBN:9788468278957

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

Per a la matèria de llengua anglesa el llibre s’adquirirà des del centre escolar.

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

Material escolar per 2n d’ESO:

● Carpebloc (llibreta de 4 anelles)  amb 8 separadors i els seus fulls corresponents.
● Paquet de DinA4 sense foradar.



3r d'ESO
Llibres en paper i llistat de material:

CATALÀ Llengua catalana i literatura
Ed. Teide

ISBN: 978-84-307-8992-4
Aquest llibre està descatalogat però encara se’n pot trobar alguns

exemplars. Si no el trobeu, podeu demanar-lo a algun alumne de cursos
anteriors o al programa de reutilització de llibres de l’escola.

CASTELLÀ Lengua castellana y literatura, serie Comenta
Ed. Santillana

ISBN: 978-84-9047-693-2

SOCIALS Geografia i Història 3 Comunitat en Xarxa CAT
978-84-682-8584-9

MATES 3ESO MATEMÀTIQUES
Ed. Cruïlla

ISBN: 978-84-661-3850-5

VISUAL I
PLÀSTICA

Estoig exclusiu per Visual i plàstica amb el següent material:

- Llapis de colors de fusta (mínim 12).
- Retoladors de colors (mínim 12).
- Llapis de grafit, de duresa 2H
- Maquineta de fer punta.
- Goma d’esborrar.
- Retolador negre de punta fina per repassar.
- Escaire i cartabó
- Compàs apte per dibuix tècnic, no d’ús infantil.
- Regle (mínim 30 cm).

TECNO - Caixa de cartró ( per exemple d’unes sabates) per guardar el material.
- Llapis, goma i regle
- Tisores
- Un parell de pinzells ben fins
- Arc de marqueteria  i serretes

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

Per a la matèria de llengua anglesa el llibre s’adquirirà des del centre escolar.

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



4t d’ESO
Llibres en paper:

CATALÀ Tell. Llengua catalana i literatura 4t
Ed. Castellnou

ISBN 9788498044850
Es recomana aconseguir-lo amb la reutilització o amb companys de cursos

anteriors

CASTELLÀ Lengua castellana y literatura, Serie Comenta
Ed. Santillana

ISBN: 978-84-9047-029-9

SOCIALS G i H 4
Ed. Vicens Vives

ISBN: 978-84-682-3601-8

MATES 4ESO MATEMÀTIQUES
Ed. Cruïlla

ISBN: 978-84-661-4063-8

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

Per a la matèria de llengua anglesa el llibre s’adquirirà des del centre escolar.

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

Per a la matèria de Projecte de l’itinerari pràctic es cobrarà el material amb la quota
de setembre i gener.


