Institut Salvador Espriu

LLICÈNCIES DIGITALS I LLIBRES DE TEXT ESO
CURS 2018-2019
1r ESO:
- Pack digital editorial Barcanova
- Llicència digital d’anglès, editorial Oxford
Matèries optatives (IMPORTANT: encara que hagueu sol·licitat fer francès o alemany, NO
compreu la llicència/llibre fins el setembre, un cop us comuniquem l'optativa de l'alumne/a):
- Llicència digital francès editorial Santillana
- Alemany: Llibre en paper Genial. Deutsch für Jugendliche. Arbeitsbuch A1.1, ISBN
9783126052719
(la resta d’optatives no tenen llibre)
2n ESO:
- Pack digital editorial Barcanova
- Llicència digital d’anglès, editorial Oxford
Per a l'alumnat d'optatives de segona llengua estrangera (només si s'ha cursat a 1r):
- Alemany: Llibre en paper Genial. Deutsch für Jugendliche. Arbeitsbuch A1.2, ISBN
9783126052733
- Francès: el llibre de text que havien comprat a 1r serveix també per a 2n.
3r ESO:
- Pack digital editorial Barcanova
- Llibres en paper:
● Castellà: Vigía,Ed. Teide (ISBN 9788430789870)
● Anglès: MOSAIC 3 SB REV ED, ed. Oxford (ISBN 9780194652063)
A més, un d'aquests workbooks:
MOSAIC 3 WB REV ED(ISBN 9780194652179), ed. Oxford
o bé
MOSAIC 3 WB ESSENTIAL PRACTICE(ISBN 9780194517768), ed. Oxford.
Si compreu els llibres a Iddink, l'institut comunicarà quins dels alumnes necessiten un
o altre i els enviaran al centre. Si opteu per comprar-los a un altre lloc, cal que
espereu al setembre per saber l'agrupació de l'alumne i quin dels dos li correspon.

Pça. Glòries, 20 08018 Barcelona. Tel. 93 244 95 60 Fax 93 231 33 38. E-mail: ies-espriu@xtec.cat


Institut Salvador Espriu

● C. Socials (en català o anglès, segons el grup):
GiH3. Geografia i Història (Aula 3D),ed. Vicens Vives (ISBN 9788468231976)
o bé
G&H 3.1. Geography / 3.2. History (Secondary Education), ed. Vicens Vives (ISBN
9788468232386)
Si compreu els llibres a Iddink, l'institut comunicarà quins dels alumnes necessiten el
llibre en català i quins en anglès, i els enviaran al centre. Si opteu per comprar-los a
un altre lloc, cal que espereu al setembre per saber l'agrupació de l'alumne i quin
dels dos li correspon.
Per a l'alumnat d'optatives de segona llengua estrangera (només si s'ha cursat a 2n):
- Francès: llicència digital editorial Santillana
- Alemany: llibre en paper Genial. Deutsch für Jugendliche. Arbeitsbuch A2.1, ISBN
9783126052757.
4t ESO:
- Pack digital editorial Barcanova
- Llibres en paper:
● Castellà: Vigía, ed. Teide (ISBN: 9788430791675)
● Socials: Geografia i Història, ed. Vicens Vives (ISBN: 9788468236018)
● Català: Llengua Catalana i Literatura, ed. Barcanova (ISBN: 9788448938338)
● Anglès:
MOSAIC 4 SB, ed. Oxford (ISBN 9780194666473)
A més, un d'aquests workbooks:
MOSAIC 4 WB(ISBN 9780194666480), ed. Oxford
o bé
MOSAIC 4 WB ESSENTIAL PRACTICE(ISBN 9780194627870), ed. Oxford
Si compreu els llibres a Iddink, l'institut comunicarà quins dels alumnes necessiten un
o altre i els enviaran al centre. Si opteu per comprar-los a un altre lloc, cal que
espereu al setembre per saber l'agrupació de l'alumne i quin dels dos li correspon.
Per a l'alumnat d'optatives de segona llengua estrangera (només si s'ha cursat a 3r):
- Francès: el llibre de text comprat a 3r serveix també per a 4t.
- Alemany: llibre en paper Genial. Deutsch für Jugendliche. Arbeitsbuch A2.2, ISBN
9783126052771
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IMPORTANT: Si adquiriu els llibres en paper a Iddink, podeu escollir entre llibre
reciclat (Ecobook) o nou (es canvia l'opció clicant el botó "Ecobook" a l'esquerra del
títol del llibre corresponent). També podeu marcar en qualsevol dels llibres en paper
«no comprar» si ja el teniu.

Adquisició a través d'Iddink: mitjançant el codi de centre (per a
ESO) 
463MR4
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