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MATERIAL CURS 2017-2018                 1r d'ESO 
 

MATEMÀTIQUES 

 Calculadora CASIO model FX-82 SPX 

 Llibreta DIN A4 de  quadrícula de 0,5 cm i sense espiral (amb grapes). Millor que no sigui molt 

gruixuda. 

 Funda plàstic DIN A5 (amb velcro o similar) 

 

 

ANGLÈS 

 Auriculars petits 

 

 

VISUAL I PLÀSTICA 

 Làmines de dibuix DIN-A3 i DIN A-4 (paquet de 10) 

 Escaire, cartabó i regle (30 cm.) 

 Llapis de colors (caixa de 12 aprox.) 

 Retoladors de colors (caixa de 12 aprox.) 

 Llapis dur (2H)  i llapis tou (2 HB) 

 Goma i maquineta 

 Compàs i adaptador universal 

 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 Roba i calçat esportiu  

 Muda de recanvi i una tovallola petita 

 Necesser amb els estris d’higiene personal 

 

 

ACTIVITATS AQUÀTIQUES (PISCINA) 

 Banyador de natació (ajustat, no pot ser pantaló obert ni bermudes) 

 Xancletes 

 Casquet de bany 

 Ulleres de natació  

 Tovallola 

 Necesser amb els estris d’higiene personal 
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MÚSICA 

 Flauta dolça (si algun alumne/a l’ha de comprar, que sigui de digitalització alemanya) 

 

 

MATERIAL GENERAL 

 Ordinador (veure proposta en el full específic) 

 Llapis de memòria 

 Llapis, goma d’esborrar, maquineta, colors 

 Bolígrafs (negre o blau i un verd per a les correccions) 

 Barra de cola 

 Tisores de punta rodona 

 Colors 

 Fundes de plàstic (per lliurar treballs) 

 Regle,  transportador d'angles, escaire i cartabó (serveixen els de Visual i Plàstica) 

 Fulls blancs DIN-A4 

 5 fulls de paper mil·limetrat 

 

 

Notes:  

1. Enguany l’institut facilitarà l’agenda i la carpeta amb separadors. 

2. Al centre no es pot fer servir corrector líquid ni retoladors permanents.  

 



 
 

3 

 

LLIBRES DEL CURS 2017-2018, 1r ESO  
 

LLIBRES DE TEXT 
 

MATÈRIA TÍTOL ISBN AUTOR EDITORIAL 

 Ciències 
Socials 

G i H 1. Geografia i 

Història. (AULA 3D).  
9788468230610 

Albet, M., Bosch 
C, i altres 

Vicens-Vives 

 Ciències 
Naturals 

B i G 1. Biologia i 

Geologia (AULA 3D) 
9788468232072 VVAA Vicens Vives 

 Anglès 
New English in Use 1 ESO. Workbook + Language Builder (Català)  

ed. Burlington Books ISBN 9789963516599  (el llibre de text no cal comprar-lo) 

 
  

LLIBRES DE LECTURA  

 Llengua catalana Llengua castellana 

1r trimestre FORMIGUERA, P. Nirvana, Ed. Barcanova.   

ISBN: 978-84-48919443 

DE LA BANDERA, M.C. África en el corazón  
Ed. Bambú. ISBN: 9788483431436 (si el 
teniu d’altres editorials, també serveix) 

2n trimestre 
Les lectures dels altres trimestres es 
facilitaran a finals del primer 

LOWRY, Lois  ¿Quién cuenta las estrellas?  
Ed Planeta   Col. Planeta lector. ISBN: 
9788408090939 

3r trimestre  

   

 
 

 


