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LLISTAT LLIBRES   3r ESO  B                                                            CURS 2015-16

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

Anglès Spark 1 workbook pack with iebook (Spain)  Express Publishing 9780857779434

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

Lleng. Castellana i lit Lengua castellana3.Texto, gramática, vocabulario TEIDE 978-84-307-4974-4

Tecnologia Aplica't Teide 9788430788873 nou

Visual i plàstica NO HI HA LLIBRE

Música Música 2 (Sèrie escolta) Santillana grup
 978-84-9047-
669-7  

Nou 
Quadrimestre

LLIBRES DE LECTURA
matèria Títol llibre + autor editorial ISBN Observació

lleng. castellana i lit Rebeldes. S.H. Hilton ALFAGUARA 9788420475158

Llengua Catalana La nit que la Wendy va aprendre a volar d'A. Martín Bromera 9788498241730

2. Matèries comunes (llibres de reutilització AMPA)
matèria Títol llibre Editorial ISBN Observació

C.Socials Geografia. Ciències Socials. 3 ESO Teide 9788430785520

Llengua catalana Llengua catalana i literatura 3 ESO Teide 9788430785230
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)
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 no han tornat el llibre de 2n ESO en bon estat i per tant, perden la fiança. S'hauran de 
lliurar al professor de matemàtiques el primer dia de classe.
El departament de matemàtiques recomanarà a principi de curs alguns models de calculadores

C.Naturals BIOLOGIA - 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.
FISICA - 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.

4. MATÈRIA OPTATIVA (FRANCÈS)
matèria Títol llibre Editorial ISBN Observació

Francès Mot de Passe 1
Cahier d'activités

Oxford 84 673 5165 1
84 35157403695

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


