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LLISTAT LLIBRES DE TEXT  2n ESO   B                                                      CURS 2015-16

1. Matèries comunes (llibres a comprar)
matèria Títol llibre Editorial ISBN Observació

Anglès (worbook)  English Plus Catalan 2º ESO 
Workbook Pack

Oxford 9780194848176

IMPORTANT .No desembolicar els llibres fins que la professora així ho indiqui

Lleng. Cast i lit Texto,gramática, vocabulario 2 teide 9788430749447

Visual i plàstica Educació Plàstica 2ESO sèrie crea Grup Promotor Santillana  9788490472040

Tecnologia Aplica't Teide 9788430788736 NOU

LLIBRES DE LECTURA
matèria títol llibre + autor editorial ISBN Observació

lleng. castellana i lit Relatos de fantasmas Vicens Vives 9788431647513 nou

lleng. catalana i lit Així és la vida, Carlota de Gemma Lienas Empúries Odissea, 45 9788499320335

2. Matèries comunes (llibres de reutilització AMPA)

matèria Títol llibre Editorial ISBN Observació

Anglès (llibre text) English + Plus Student's Book 2 Oxford 9780194848152

C.Socials Geografia i Història. Ciències Socials 2 ESO Teide 9788430786602

Lleng. catalana i lit Llengua catalana i literatura 2 ESO Teide 9788430786503

Reutilització vol dir que els alumnes de l'AMPA no han de comprar el llibre, sempre i quan no el tinguin. Us l'entregaran 
a la llibreria. Cada alumne haurà d'abonar 10 euros( 5 euros en concepte d'ús i 5 de fiança). Al final de curs, si el llibre 
està en bon estat, us retornaran la fiança amb la comanda del curs que iniciareu. Els alumnes que no són de l'AMPA sí 
han d'adquirir aquests llibres.

3. Matèries comunes (llibres de reutilització al centre )
c. naturals Llibre de reutilització “Avança” que l'institut deixarà en préstec amb fiança  (10 euros)  i se'n retornaran 5 

si el llibre està en bon estat i sense guixar.

Matemàtiques Llibre en format paper de reutilització que l'INS deixarà en préstec de 5 euros per aquells alumnes que 
han  tornat  el  llibre del  curs  anterior  en les  condicions indicades.  S'hauran de  lliurar  al  professor  de 
matemàtiques el primer dia de classe.

Llibre en format paper de reutilització que l'INS deixarà en préstec amb fiança de 10 euros per aquells 
alumnes que no han tornat o que han tornat en mal estat el llibre de 1r ESO i per tant, perden la fiança.  
S'hauran de lliurar al professor de matemàtiques el primer dia de classe.

4. MATÈRIES OPTATIVES 
matèria Títol llibre Editorial ISBN Observació

Francès

Cahier d'exercices

Pluriel 1 Santillana 978 84 92729 36 4

978 84 92729 39 5

Francès

Cahier d'exercices

Tots els alumnes han de tenir i comprar una agenda escolar.


