
 

 Llibres i material 

Curs 2019-2020 

2n ESO Flexible 

 
El centre disposa d’un projecte de reutilització de llibres i, per tant, aquest curs no 

heu de comprar però sí pagar una quota: 

 

Matèria Llibre Editorial Quota Observacions 

Matemàtiques Dossier  7€ Creat pel professor 
 

Català Dossier  7€ Creat pel professor 
 

Llengua 

Castellana 

Dossier  7€ Creat pel professor 
 

Tecnologia Llicència digital  Tecno 12-

18 

12 € 

 

 

 

En l’assignatura de Llengua anglesa, es continuarà el mateix llibre del curs passat.  

Les famílies sòcies de l’AMIPA gaudiran d’un 15% de descompte en la compra dels 

llibres. 

 

Rebreu els llibres comprats al domicili que hàgiu decidit al fer la comanda.  

Pels llibres socialitzats, s’haurà d’ensenyar el tiquet de pagament al professor 

corresponent el primer dia de classe. 

  

Material de 2n d’ESO 1 carpeta d’anelles (mínim 4 anelles). 

▪ 5 llibretes quadriculades, mida foli amb marge (model Oxford o Claire Fontaine 

sense espiral). 

▪ Separadors de carpeta. 
▪ 20 fundes de plàstic amb forats. 
▪ Bolígrafs (blau, negre i vermell), llapis, goma, maquineta, tisores, cola de barra i 

cinta correctora (no líquida). 
▪ Calculadora científica: recomanem model   CASIO fx-82SPX (model Iberia amb 

piles) o CASIO fx-85SPXII (model Iberia solar), si us l’heu de comprar. Totes dues 

són de la sèrie Classwiz. 
▪ 1 llapis de memòria USB (mínim de 4 GB). 
▪ Per l’assignatura d’educació visual 

▪  1 bloc d’esbossos DinA5 90gr. 100 fulls ( recomanable marca Guarro) 

▪  1 pack de làmines DinA3 (130g) sense marge 

▪  Capsa de 12 o 24 llapis de colors aquarel·lables 

▪  3 llapis: un  HB, un 2H i un llapis 2B 

▪  2 rotuladors negres: un fi i un gruixut i/o cal.librats 0.2 i 0.8 

▪ Rotuladors de colors 

▪  Joc d’escaires, semicercle i regle de 30 cm. 

▪  Compàs amb adaptador 

▪ Pinzells rodons de pèl fi (n.3 i n.8) 

▪ Flauta Hohner 
▪ Diccionari català-anglès. Editorial Oxford (Recomanable per poder consultar a 

casa, no s’ha de portar a l’Institut). 
▪ Agenda: No s’ha de comprar. El centre ha encarregat una agenda pròpia per a 

l’alumnat de primer cicle d’ESO. Se’ls donarà el primer dia de curs i es 

descomptarà de les quotes (4€ aprox.) 
 


