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MATÈRIA AUTOR TÍTOL ISBN EDITORIAL 

LLENGUA 
CATALANA 

 Llengua 
catalana i 
literatura 

9788441215009 Text .La Galera 

LLENGUA 
CASTELLANA 

 Lengua 
Castellana 2 ESO  

9788448939809 
 

Barcanova 

LLENGUA 
ANGLESA 

 Voices 2 
Student’s book 

9780230033696 Macmillan 

 Voices 2 
Workbook 

9780230034129 Macmillan 

LECTURA LLENGUA 
ANGLESA 

 The Adventures 
of  Tom Sawyer 

9788468206318 Vicens Vives 

MATEMÀTIQUES No hi ha llibre 
El dossier es comprarà a la Copisteria Service Point, C/Pau Casals 161-163 
L’horari de recollida dels dossiers serà d’11’00 a 13’00 h. 
*No comprar el dossier fins que el professor de matemàtiques ho digui. 

SOCIALS  Nou Polis 
 

9788468208978 Vicens Vives 

FÍSICA I QUÍMICA M.Duñach, 
M.D.Masjuan 

Física i Química 1 9788421843635 Ed.Casals 

 M.Duñach, 
M.D.Masjuan 

Física i Química 2 9788421844014 Ed.Casals 

TECNOLOGIA J.Joseph et a  Tecnologia 2 9788448609504 McGraw-Hill 

EDUCACIÓ FÍSICA No cal comprar llibre  és el mateix de primer 

EDUCACIÓ VISUAL  
I PLÀSTICA 

No hi ha llibre 
Veure annex del material a comprar. 

 
CRÈDITS VARIABLES 

FRANCÈS  La bande du 
collège 1. Cahier 
d’activités 

9788492729098 Santillana 
Français 

 El llibre de text el deixa en préstec  la nostra biblioteca a tots els alumnes 
que cursen el crèdit de francès. Només cal comprar el llibre d’activitats. 

CULTURA 
CLÀSSICA 

No hi ha llibre. Dossier comprat al centre. 
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Lectures obligatòries 

Les lectures següents obligatòries de segon d’ESO estan socialitzades, els departaments 
corresponents les deixaran en préstec.  
 
Matèria Autor Títol ISBN Editorial 

Llengua Anglesa Gina D.B. Clemen Halloween Horror  9788431672362 Vicens Vives  

Llengua Castellana Anónimo Lazarillo de Tormes 9788431680251 Vicens Vives 
(clásicos 
adaptados) 

Llengua Castellana Adaptación de 
Steven 

Relatos de 
monstruos  

 Vicens Vives 

Llengua Catalana R.L.Steveson L’illa del tresor   Barcanova 

Llengua Catalana Manuel de 
Pedrolo 

Mecanoscrit del 
segon origen  

9788415192879 Ed.62 

 

MATERIAL NECESSARI PER A VISUAL I PLÀSTICA 2n d’ESO 

Per garantir el seguiment de l’assignatura és obligatori que cada alumne porti el seu material de dibuix 

des del primer dia de curs. 

-Làmines de dibuix, mida DIN-A3 amb requadre tipus BASIK . 2 paquets de 10. 
-Carpeta DIN-A3 
-Llapis de grafit, núm 2 (HB) i del núm 3 (H) 
-Goma d’esborrar i maquineta. 
-Regle mil·limetrat de 50 cm. 
-Jocs d’escaire i cartabó de 25 cm  
-Compàs amb acoblador universal 
-Capsa de mínim 12 llapis de colors   
-Capsa de mínim 12 retoladors de colors 
-Tisores 
-Pega de barra 
 
Per fer tècniques de pintura 
Teniu l’opció de poder comprar els pots de pintura amb un altre company, grups de dues persones. La 
resta del material és individual. 
-Pintura plàstica AQUALUX TITAN 80 ús escolar, en pot, 5 colors: groc, blau cyan, magenta, blanc i 
negre. 
-Dos pinzells del núm. 3 i núm. 6. 
-Paleta de plàstic per fer barreges . Serveix un plat de plàstic rígid tipus càmping. 
-Pots o dipòsits de plàstic per a l’aigua. 
-Culleretes petites de plàstic. 
-Drap per netejar els pinzells i, si cal, la taula. 
-Bata o samarreta vella. 
El material fungible, (làmines i pintures) s’anirà reposant a mida que sigui necessari. Els alumnes que ja 
tinguin les pintures del curs passat no cal que les comprin. Es recomana marcar-ho tot amb una 
etiqueta o similar, amb nom i cognoms de cadascú i indicant el curs i grup. 


