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Llibres de text 
La gestió dels llibres de text i material d’aula es realitza amb l’empresa iddink. Allí podreu                
realitzar la comanda dels llibres i del material de les matèries que no tenen llibres. Aquells                
que compreu els llibres en un altre lloc, haureu de formalitzar igualment la gestió del               
material de les matèries que no usen llibres. 

Llibres de lectura 

MATÈRIA AUTOR TÍTOL EDITORIAL ISBN 

Llengua 
catalana 

 Quadern de  
competència 
lingüística 1r ESO 

Almadraba 9788417406349 

Francesc 
Puigpelat 

El nen que va xatejar     
amb Jack Sparrow 

Bromera 9788490264072 

Núria Pradas Un estiu amb l’Anna Cruïlla 9788466141840 

Lengua 
castellana 

 Cuaderno de  
competencia 
lingüística 1º ESO 

Almadraba 9788494821134 

Antonio Lozano Terror en la red (I) Edebé 9788468307169 

Andrés Ibañez El parque prohibido Nube de tinta 9788415594178 

Llengua 
anglesa 

Julie Hart All about Britain Burlington 
Books 

9789963485482 
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Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

● Llibreta quadriculada DIN-A4 (100 fulles). 

Anglès ● Llibreta Campus University. 

Visual i 
plàstica 

● 1 llapis de grafit. 
● 1 cola de barra. 
● 1 goma d'esborrar. 
● 1 tisores. 
● Compàs, escaire, cartabó i regle de 30 cm. 
● 1 capsa de colors de fusta (mínim 12 unitats, recomanable 24). 
● 1 capsa de retoladors. 
● 1 carpeta senzilla DIN A4. 
● 1 retolador punta fina negre. 

Lengua 
castellana 

● Llibreta quadriculada tapa dura amb apartats de colors DIN-A4         
(160 fulles). 

● Llibreta quadriculada DIN-A5 (80 fulles). 

Música ● Flauta dolça. 
● Llibreta pentagrames. 
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Llibres de text 
La gestió dels llibres de text i material d’aula es realitza amb l’empresa iddink. Allí podreu                
realitzar la comanda dels llibres i del material de les matèries que no tenen llibres. Aquells                
que compreu els llibres en un altre lloc, haureu de formalitzar igualment la gestió del               
material de les matèries que no usen llibres. 

Llibres de lectura 
No hi ha llibres de lectura. 

Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

Anglès ● Llibreta Campus University. 

Visual i 
plàstica 

● 1 llapis de grafit. 
● 1 cola de barra. 
● 1 goma d'esborrar. 
● 1 tisores. 
● Compàs, escaire, cartabó i regle de 30 cm. 
● 1 capsa de colors de fusta (mínim 12 unitats, recomanable 24). 
● 1 capsa de retoladors. 
● 1 carpeta senzilla DIN A4. 
● 1 retolador punta fina negre. 

Música ● Flauta dolça. 
● Llibreta pentagrames. 
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Llibres de text 
Igual que el curs passat la gestió dels llibres de text i material d’aula es realitza via                 
l’empresa iddink. Allí podreu realitzar la comanda dels llibres i del material de les matèries               
que no tenen llibres. Aquells que compreu els llibres en un altre lloc, haureu de formalitzar                
igualment la gestió del material de les matèries que no usen llibres. 

Llibres de lectura 

MATÈRIA AUTOR TÍTOL EDITORIAL ISBN 

Llengua 
catalana 

 Quadern de  
competència 
lingüística 2n ESO 

Almadraba 9788417406356 

Flavia Company No em ratllis Cruïlla 9788466132022 

Mark Haddon El curiós incident del    
gos a mitjanit 

La Magrana 9788482649672 

Lengua 
castellana 

 Cuaderno de  
competencia 
lingüística 2º ESO 

Almadraba 9788494821141 

Antonio Lozano Terror en la red (II) Edebé 9788468308210 

Jordi Sierra i   
Fabra 

El asesinato de la    
profesora de lengua 

Anaya 9788466762526 

Llengua 
anglesa 

Emily Winston All about Scotland Burlington 
Books 

9789963515028 

 

  

 
Arxiu:  Pàgina 4 de 12 

Revisió: Elaborat: 

Data: Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 



 
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
Institut Joan Amigó i Callau 

 
 

Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

● Llibreta quadriculada DIN-A4 (100 fulles). 

Anglès ● Llibreta Campus University. 

Visual i 
plàstica 

● 1 llapis de grafit. 
● 1 cola de barra. 
● 1 goma d'esborrar. 
● 1 tisores. 
● Compàs, escaire, cartabó i regle de 30 cm. 
● 1 capsa de colors de fusta (mínim 12 unitats, recomanable 24). 
● 1 capsa de retoladors. 
● 1 carpeta senzilla DIN A4. 
● 1 retolador punta fina negre. 

Lengua 
castellana 

● Llibreta quadriculada tapa dura amb apartats de colors DIN-A4         
(160 fulles). 

● Llibreta quadriculada DIN-A5 (80 fulles). 
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2n ESO Grup 3 

Llibres de text 
Igual que el curs passat la gestió dels llibres de text i material d’aula es realitza via                 
l’empresa iddink. Allí podreu realitzar la comanda dels llibres i del material de les matèries               
que no tenen llibres. Aquells que compreu els llibres en un altre lloc, haureu de formalitzar                
igualment la gestió del material de les matèries que no usen llibres. 

Llibres de lectura 
No hi ha llibres de lectura. 

Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

Anglès ● Llibreta Campus University. 

Visual i 
plàstica 

● 1 llapis de grafit. 
● 1 cola de barra. 
● 1 goma d'esborrar. 
● 1 tisores. 
● Compàs, escaire, cartabó i regle de 30 cm. 
● 1 capsa de colors de fusta (mínim 12 unitats, recomanable 24). 
● 1 capsa de retoladors. 
● 1 carpeta senzilla DIN A4. 
● 1 retolador punta fina negre. 

Lengua 
castellana 

● Llibreta quadriculada tapa dura amb apartats de colors DIN-A4         
(160 fulles). 

● Llibreta quadriculada DIN-A5 (80 fulles). 
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Llibres de text 
Igual que el curs passat la gestió dels llibres de text i material d’aula es realitza via                 
l’empresa iddink. Allí podreu realitzar la comanda dels llibres i del material de les matèries               
que no tenen llibres. Aquells que compreu els llibres en un altre lloc, haureu de formalitzar                
igualment la gestió del material de les matèries que no usen llibres. 

Llibres de lectura 

MATÈRIA AUTOR TÍTOL EDITORIAL ISBN 

Llengua 
catalana 

 Quadern de  
competència 
lingüística 3r ESO 

Almadraba 9788417406363 

Maite Carranza Paraules 
emmetzinades 

Edebé 9788483482292 

Gemma Lienas El diari lila de la     
Carlota 

Empúries 9788475967943 

Lengua 
castellana 

 Cuaderno de  
competencia 
lingüística 3º ESO 

Almadraba 9788494821158 

Carlos Ruiz El príncipe de la    
niebla 

Booket 9788408072805 

César Mallorquí Las lágrimas de Shiva Edebé 9788423675104 

Llengua 
anglesa 

Emily Winston All about Ireland Burlington 
Books 

9789963511532 
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Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

Música ● Flauta dolça. 
● Llibreta pentagrames. 
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3r ESO Grup 3 

Llibres de text 
Igual que el curs passat la gestió dels llibres de text i material d’aula es realitza via                 
l’empresa iddink. Allí podreu realitzar la comanda dels llibres i del material de les matèries               
que no tenen llibres. Aquells que compreu els llibres en un altre lloc, haureu de formalitzar                
igualment la gestió del material de les matèries que no usen llibres. 

Llibres de lectura 
No hi ha llibres de lectura. 

Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

Música ● Flauta dolça. 
● Llibreta pentagrames. 
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Llibres de text 
Igual que el curs passat la gestió dels llibres de text i material d’aula es realitza via                 
l’empresa iddink. Allí podreu realitzar la comanda dels llibres i del material de les matèries               
que no tenen llibres. Aquells que compreu els llibres en un altre lloc, haureu de formalitzar                
igualment la gestió del material de les matèries que no usen llibres. 

Llibres de lectura 

MATÈRIA AUTOR TÍTOL EDITORIAL ISBN 

Llengua 
catalana 

 Quadern de  
competència 
lingüística 4t ESO 

Almadraba 9788417406370 

Narcís Oller L’Escanyapobres Edicions 62 9788492672455 

Mitch Albon Els dimarts amb   
Morrie 

Butxaca 9788492549245 

Lengua 
castellana 

 Cuaderno de  
competencia 
lingüística 4º ESO 

Almadraba 9788494821165 

Siobhan Dowd El misterio de la noria     
de Londres 

Editex 9788497712477 

David Lozano Desconocidos Edebé 9788468334592 

Llengua 
anglesa 

Eleanor 
Sutherland 

People Who Changed   
the World 

Burlington 
Books 

9789963488704 
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Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

Visual i 
plàstica 

● 1 llapis de grafit. 
● 1 cola de barra. 
● 1 goma d'esborrar. 
● 1 tisores. 
● Compàs, escaire, cartabó i regle de 30 cm. 
● 1 capsa de colors de fusta (mínim 12 unitats, recomanable 24). 
● 1 capsa de retoladors. 
● 1 carpeta senzilla DIN A4. 
● 1 retolador punta fina negre. 
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4rt ESO Grup B 

Llibres de text 
Igual que el curs passat la gestió dels llibres de text i material d’aula es realitza via                 
l’empresa iddink. Allí podreu realitzar la comanda dels llibres i del material de les matèries               
que no tenen llibres. Aquells que compreu els llibres en un altre lloc, haureu de formalitzar                
igualment la gestió del material de les matèries que no usen llibres. 

Llibres de lectura 

MATÈRIA AUTOR TÍTOL EDITORIAL ISBN 

Llengua 
catalana 

 Quadern de  
competència 
lingüística 4t ESO 

Almadraba 9788417406370 

Lengua 
castellana 

 Cuaderno de  
competencia 
lingüística 4º ESO 

Almadraba 9788494821165 

Llengua 
anglesa 

---    

 

Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

Visual i 
plàstica 

● 1 llapis de grafit. 
● 1 cola de barra. 
● 1 goma d'esborrar. 
● 1 tisores. 
● Compàs, escaire, cartabó i regle de 30 cm. 
● 1 capsa de colors de fusta (mínim 12 unitats, recomanable 24). 
● 1 capsa de retoladors. 
● 1 carpeta senzilla DIN A4. 
● 1 retolador punta fina negre. 
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