
LLIBRES DE TEXT DE 1r ESO - Curs 19/20
NO POSEU EL NOM NI FOLREU ELS LLIBRES FINS QUE EL PROFESSORAT US DONI CONFORMITAT A COMENÇAMENT DE CURS

MATÈRIA AUTOR TÍTOL EDITORIAL ISBN OBSERVACIONS

CATALÀ 
No cal comprar llibre de text.                       

CASTELLÀ Grupo Edebé Lengua y Literatura 1 Edebé 9788468320625

SOCIALS
Geografia i Història. Sèrie 
Descobreix Santillana 978-84-9047-532-4

MATEMÀTIQUES
Dossier Matemàtiques 1r 
d'ESO Elaboració pròpia

Comprar  a la papereria Salauris a partir de 
Setembre

ANGLÈS  Collaborate 1.Student's Book Cambridge 978-84-9036-063-7
Collaborate 1. Workbook Cambridge 978-84-9036-069-9

BIOLOGIA I 
GEOLOGIA

Vol. 1: Biologia, els éssers vius; Vol 2: Geologia 
Planeta Terra.                                                                      Science Bits

978-84-120294-8-2  
Pack Biologia i 

Geologia 1 ESO

La llicència es cobrarà amb la matrícula. Els 
llibres es vendran per separat en la llibreria 
Salauris de Salou. A PARTIR DEL 
SETEMBRE Cal guardar el resguard de 
venda per retornar els diners en cas de no 
fer-ho servir. Sense aquest comprovant no 
es tornaran els diners.

TECNOLOGIA

Llicència de Llibre digital.                                                                           
S'ha de comprar a l'Institut, atés que les editorials no 
les subministren a les llibreries. www.tecno12-18.com Es pagarà amb la matrícula 

MÚSICA Dep. Música Dossier de Música 1r ESO

Comprar a la papereria 
Salauris a partir de 
Setembre

ED. VISUAL
No cal comprar llibre

RELIGIÓ
No cal comprar llibre

ÈTICA No cal comprar llibre   

LECTURES OBLIGATÒRIES - En cas de tenir lector també es poden comprar llibres electrònics.
MATÈRIA AUTOR TÍTOL EDITORIAL ISBN

CATALÀ
De la col·lecció Clàssics a mida, de l’editorial Barcanova, cada alumne ha de triar 2 d'aquests 6 títols: Frankenstein /
Dràcula / Els viatges de Gulliver / Mar i cel / El llibre de la selva / Les mil i una nits , els que ell vulgui. Ha de ser d'aquesta 
col·lecció obligatòriament per poder treballar tots al mateix nivell.
El centre disposarà d'exemplars variats d'aquesta col·lecció que posarà a disposició de l'alumnat en préstec bibliotecari.

CASTELLÀ
Jordi Sierra i Fabra Querido hijo estás despedido Alfaguara 9788420464893

Cuca Canals
El joven Poe: El misterio de la 
calle Morgue Edebé 9788468331836

LLENGUA 
ESTRANGERA

The Borrowers Burlington 9789963475414
Five children and it (NO S'HA 
DE COMPRAR, és de 
reutilització)

ALTRE MATERIAL

GENERAL

Ordinador portàtil. Es recomana: funda i ratolí.Característiques mínimes: 2Gb RAM; Wi-Fi AC; autonomia de 4 hores o superior; programari: 
ofimàtica i navegador. Característiques recomanables: 4Gb RAM; Wi-Fi AC; autonomía de 7 hores o superior; Processador de 64 bits de baix 
consum quàdruple nucli; disc dur SSD; programari: ofimàtica i navegador.
Auriculars petits per l'ordinador (cal portar-ho sempre dins l'estoig)
Estoig amb boligraf blau, bolígraf vermell, llapis, goma, maquineta, tippex de cinta (no líquid)
Llibretes quadriculades DIN A4 troquel·lades (per poder arrencar els fulls)

MÚSICA Flauta de plàstic de la marca Hohner (no cal comprar-la nova, serveix la que utilitzaven a Primària)

VISUAL I PLÀSTICA

Làmines Din-A3 (10), carpeta senzilla (per posar les làmines DIN-A3 doblegades per la meitat), capsa de colors de fusta i retoladors, llapis 2B i HB, 
goma, escaire, cartabó, compàs, regle mil·limetrat. Témpera o guaix de color groc, magenta, cian, blanc i negre, pinzell del núm. 10. Tisores i 
pegament de barra

TECNOLOGIA Ordinador, joc d'escaire i cartabó, regle mil·limetrat 30 cm, transportador, compàs, llapis, goma, llibreta amb fulls troquelats
CATALÀ

Comprar llibreta de redaccions de fulls blancs, mida "quartilla"


