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LLIBRES 1r ESO  
 

PAGAMENT A L’ AMPA 

 
 S’abonaran 170€ (Quota de soci : 30€(una per família)+ Quota 
reutilització de llibres: 135€+ 5€ folre)  
a l’AMPA de l’Ins. Gabriela Mistral,  al compte: 
La Caixa” Nº 2100- 3134- 53- 2200135315  
-CODI: 0275677 
 fent constar nom i cognoms de l’alumne/a i curs. 
Darrer dia de pagament: 7 de setembre de 2017 
 
L’alumnat repetidor haurà d’abonar 85€ Quota i 30€ AMPA+ 5€ 
folre =120€ 
 

 
 

Reutilització de llibres 
 

Beneficiaris del Projecte: Alumnes de 1r d’ESO 

 
EL servei de PRÉSTEC està organitzat per l’AMPA del centre i per ser-ne beneficiari s’ha de ser soci   
pagant les  quotes següents: 
 
1.-Quota de soci: 30 € ( quota familiar: 1 per família) 
 

Teniu dret a: 
 
- Llibres de lectura de Llengua Catalana: 

1. Sierra, Jordi, El nen que vivia als estels  Editorial Alfaguara 
2. Burgas, Angel, L’anticlub                Editorial La Galera 
3. Dickens , Charles, El conte de Nadal               Editorial Vicens Vives 
4. Coll, Pep, La bruixa del pla de Beret  Ed. Laia 

       5.    Rodríguez, Sique (adaptació d’Elisabet Serra)      Ed. La Mar de Fàcil 
       Educar per guanyar 
6     Hoefnagel, Marian: Anna Frank. La seva vida      Ed. La Mar de Fàcil (no per a tots) 
 
 

- Llibres de lectura de Llengua Castellana: 

1. Dahl, Roald, Charlie y la fábrica de chocolate.  Editorial Alfaguara 
2. Dahl, Roald, Matilda    Editorial Alfaguara 
3. Zorn, Steven, Relatos de Monstruos  Editorial Vicens Vives 
4. Mi primer libro de poemas 

 
- Diccionari de Llengua Catalana: 

Diccionari de la llengua catalana            Editorial Enciclopèdia Catalana 
 
- Diccionari de Llengua Castellana: 

Lengua Castellana Esencial  Editorial Santillana 
 

- Diccionari de Llengua Anglesa: 

Oxford Pocket Català   Editorial Oxford 
 
- Atles: 

Atles Júnior geogràfic de Catalunya i del món. Editorial Vicens Vives 
Atles històric     Editorial Vicens Vives 
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2.-Quota reutilització llibres de text: 135€ 
 
Teniu dret a: 
 
- *Llibre de text de Matemàtiques 1r d’ESO: 

Projecte, La Casa del Saber Editorial Santillana ISBN: 978-84-9047-195-1 
 
 
- *Llibre de text de Ciències Socials 1r d’ESO: 

Polis, Ciències socials, geografia i història Editorial Vicens Vives  ISBN: 978-84-316-1560-4 
 

-     *Llibre de text de Ciències Experimentals 1r d’ESO 

       Ciències de la Naturalesa  Santillana Avança ISBN: 978-84-9047-200-2 
 
- *Llbre de text Tecnologia  1r d’ESO 

Tecnologies 1r d’ESO Editorial Teide ISBN 978-84-307-9092-0 

-     Kit de tecnología. 
  
- *Llengua Catalana . 1r d’ESO:     

 Llibre de text Ed La Galera-Text ISBN: 978-84-412-2389-9 

 
        Manual d’estudi digital  Ed La Galera-text 
 
- *Llengua Castellà . 1r d’ESO:  

Llibre de text Ed La Galera-Text   ISBN: 978-84-412-2391-2 

        Manual d’estudi digital  Ed La Galera-text 
 
 
- *Llibre d’anglès 

editorial Oxford -  Spectrum 1 
SB- ISBN- 9780194852050 
WB- ISBN-9780194852135 
 

- Us del servei del carro de portàtils. 

 
En el cas de no pagar la quota de soci de l'AMPA l'alumne/a haurà de comprar les lectures de català i 
castellà i portar els diccionaris i atles per les matèries corresponents. 
En el cas de no voler-se acollir a la reutilització dels llibres, caldrà comprar els llibres que estan 
assenyalats amb asterisc. Tampoc podrà fer ús dels portatils del centre i n'haurà de disposar d'un quan se 
li demani la seva aportació a l'aula. 
 

 
Condicions de participació en el projecte de reutilització: 
 

 Els llibres de text es lliuraran amb el segell del centre 

 Els llibres de text es folraran a classe. Els primers dies del curs 

 No es podrà guixar ni escriure-hi 

 S’hauran de retornar al finalitzar el curs i en bones condicions per tornar a ser utilitzats 

 Els llibres de lectura seran lliurats pel tutor/a del curs 

 Els diccionaris i atles seran de consulta a l’aula 

 En cas de pèrdua d’un dels llibres, o d’un ús indegut de manera que aquest no es pugui 
reutilitzar, la comissió del projecte decidirà si la família ha de fer el pagament íntegre del cost de 
llibre o en cas contrari se l’exclourà de seguir sent beneficiant el curs següent. 
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MATERIAL ESCOLAR 
Material que haurà de comprar l’alumne/a i portar des del primer dia del curs. 

  

Dep. MATERIAL NIVELL 

 

 

MAT 

TEC 

ViP 

Calculadora científica  

Regle de 30 cm 

Joc d’escaires 

Transportador d’angles 

Compàs 

 

 

tota l’ESO i Btx. 

ViP Llàpis HB o 2B o 2H 
- Tisores 
- Cola en barrra 
- Llapisos de colors 
- rotuladors/ ceres, etc 
- llàmines DNI-A4 i DIN-A3  

 

 

1r, 3r, Opt. 4t  

ED. FÍSICA Roba de recanvi 

Roba i sabatilles esportives 

 

tota l’ESO i Btx. 

ANGLÈS Llibreta d’espiral 1r i 2n d’ESO 

MÚSICA 

 

Flauta i llibreta amb pentagrama 

 

1r i 3r d’ESO 

 

 

 

GENERAL per 

totes les 

matèries 

 

Estoig amb : goma, llapis, maquineta de fer punta, bolígraf 

blau i negre. 

Llapis de colors (mínim 6) 

Retoladors (mínim 6) 

Carpeta de gomes amb separador (s’entregarà a la tutoria. 

Cedida pel centre) 

Arxivador (es tindrà a casa) 

Fulls blancs 

Pendrive de 4 Gb. 

Ordinador portátil, en el cas de no acollir-se a la reutilització 

de llibres. 

Porta-dossiers (mínim 8, previstos a casa) 

Agenda escolar (Es lliurarà a la tutoria. Cedida per 

l’Ajuntament). 

Llibreta tamany DINA4 amb tapa dura de 50 fulls per utilizar 

com a llibreta de camp per les sortides pedagògiques. (1r i 2n 

d’ESO) 

 

 

 

 

tota l’ESO i Btx. 

 


