
La biblioteca de l'Institut Cristòfol Despuig de 
Tortosa disposa almenys de dos o tres exemplars 
de totes les lectures obligatòries del curs 2016-
2017 de les assignatures de Llengua catalana i 
literatura, Lengua castellana y literatura, 
Anglès, Francès, Cultura clàssica i Llatí.

PUC ENDUR-ME UN LLIBRE A 
CASA EN PRÉSTEC?
Podeu demanar qualsevol d'aquests llibres            
en préstec. Només heu de demanar-los a la 
responsable del préstec de la biblioteca. L'horari   
de préstec és a l'hora del pati, i dimarts, dimecres    
i dijous de 15.30 a 17.30 h.

QUANTS DIES PUC TENIR-LO?
Podeu tenir qualsevol d'aquests llibres en préstec 
durant quinze dies. Si ningú més l'ha demanat, 
podreu prorrogar el préstec deu dies més. 

SI ESTÀ DEMANAT, COM PUC 
ACONSEGUIR-LO?
Si ja està demanat, des de la nostra biblioteca 
podeu consultar els catàlegs de les biblioteques 
públiques de l'entorn i demanar-lo allí.

PUC DEMANAR ALTRES LLIBRES 
QUE NO SIGUEN DE LECTURA 
OBLIGATÒRIA?
Podeu demanar en préstec qualsevol llibre de 
lectura. El termini per tornar qualsevol llibre és de 
quinze dies.

  

   

L'Institut Cristòfol Despuig
participa en el projecte d’innovació

educativa La biblioteca escolar Puntedu,
promogut pel Departament d'Educació. 

El projecte respon a la voluntat d'oferir
un ensenyament de qualitat i adaptat

a les noves tecnologies.
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1r ESO

Anglès

Celia Starr. A Secret Fear. Burlington Books (2)

Francès (optativa)

-Brigitte Faucard. L'arc-en-ciel. Santillana Français (3)

Cultura clàssica (optativa)

-Lectura de clàssics adaptats (a escollir).

Català

-Gemma Pasqual. Xènia, tens un WhatsApp. 
Barcanova (2)
-Lectura de lliure elecció (dues).

Castellà

-Jorge Luis Borges. Selección de cuentos.*
-Lectura de lliure elecció (dues).

2n ESO 

Anglès

-Richard MacAndrew. A little trouble in Dublin. 
Cambridge University Press (2)

Francès (optativa)

-Cécile Talguen. Concert en Bretagne. Santillana 
Français (3)

Català

-Jordi Sierra i Fabra. La sang de la terra. Onada (3)
-Lectura de lliure elecció (dues).

Castellà

-Jorge Luis Borges. Selección de cuentos.*
-Lectura de lliure elecció (dues).

3r ESO 

Anglès

-Andrea M. Hutchinson. A Dream Come True. 
Vicens Vives (Col. Black Cat) (2)

Francès (optativa)

-Dominique Renaud, Le piège était presque parfait. 
Santillana Français (8)

Cultura clàssica (optativa)

-Lectura de clàssics adaptats (a escollir).

Català

-Ramon Llull. Llibre de les bèsties. Sembra Llibres (2)
-Lectura de lliure elecció (dues).

Castellà

-Jorge Luis Borges. Selección de cuentos.*
-Lectura de lliure elecció (dues).

4t ESO 

Anglès

-Jerome K. Jerome. Three men in a boat. Vicens 
Vives (Col. Black Cat) (2)

Francès (optativa)

-Guy de Maupassant. L'épave. Le voyage du Horla. 
Santillana Français (6)

Llatí (optativa)

-Lectura de clàssics adaptats (a escollir).

Català

-Vicent Andrés Estellés. Antologia poètica. Bromera (2)
-Lectura de lliure elecció (dues).

Castellà

-Jorge Luis Borges. Selección de cuentos.*
-Lectura de lliure elecció (dues).

* Dossier del professor. (Entre parèntesis
indiquem el nombre d’exemplars disponibles 
a la biblioteca).
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