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

1r ESO Grup 1 i 2
Llibres de text
Igual que el curs passat i com es va informar a la reunió del 21 de juny, 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
Llengua
Gemma
catalana
Lienas
Antonio
Lozano
Lengua
Milagros Oya
castellana
Sierra i Fabra
Llengua
anglesa

Julie Hart

TÍTOL
Ets galàctica, Carlota

EDITORIAL ISBN
Cruïlla
9788476299159

Terror en la red (I)

Edebé

El dado de fuego
Edebé
Querido hijo: estamos Alfaguara
en huelga
All about Britain
Burlington
Books

9788468307169
9788423682720
9788420411354
9789963485482

Material
MATÈRIA

DESCRIPCIÓ


Matemàtiques
Anglès

Visual i
plàstica

Lengua
castellana
Música

Arxiu:
Revisió:
Elaborat:
Data:

















Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin calculadora
científica)
Llibreta quadriculada DIN-A4 (100 fulles)
Llibreta Campus University
1 llapis de grafit.
1 cola de barra.
1 goma d'esborrar.
1 tisores.
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.
Llibreta quadriculada tapa dura amb apartats de colors DIN-A4 (160
fulles)
Llibreta quadriculada DIN-A5 (80 fulles)
Flauta dolça
Llibreta pentagrames

Pàgina 1 de 9
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Joan Amigó i Callau

1r ESO Grup 3
Llibres de text
Igual que el curs passat i com es va informar a la reunió del 21 de juny, 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
Matemàtiques

Visual i
plàstica

Anglès
Música

Arxiu:
Revisió:
Elaborat:
Data:

DESCRIPCIÓ
Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin calculadora
científica)
 1 llapis de grafit.
 1 cola de barra.
 1 goma d'esborrar.
 1 tisores.
 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.
 Llibreta Campus University
 Flauta dolça
 Llibreta pentagrames
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Joan Amigó i Callau

2n ESO Grup 1
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
Llengua
Homer
L’Odissea
catalana
Vicente
2083
Muñoz
Lengua
Antonio
Terror en la red (II)
castellana Lozano
Fernando
Este
libro
está
González
maldito
Andrea
M. Home for Christmas
Llengua
Hutchinson
anglesa

EDITORIAL ISBN
Bromera
9788476606360
Edebé

9788423688555

Edebé

9788468308210

Alfaguara

9788420471785

Vicens Vives 9788853005427
- Black Cat

Material
MATÈRIA
Matemàtiques

Visual i
plàstica

Lengua
castellana
Anglès

Arxiu:
Revisió:
Elaborat:
Data:

DESCRIPCIÓ
Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin calculadora
científica)
 1 llapis de grafit.
 1 cola de barra.
 1 goma d'esborrar.
 1 tisores.
 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.
 Llibreta quadriculada tapa dura amb apartats de colors DIN-A4 (160
fulles)
 Llibreta quadriculada DIN-A5 (80 fulles)
 Llibreta Campus University
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Joan Amigó i Callau

2n ESO Grup 2
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
Llengua
Homer
catalana
Vicente
Muñoz
Lengua
Antonio
castellana Lozano
Fernando
González
Sue Leather
Llengua
anglesa

TÍTOL
L’Odissea

EDITORIAL
Bromera

ISBN
9788476606360

2083

Edebé

9788423688555

Terror en la red Edebé
(II)
Este libro está Alfaguara
maldito
Cambridge
Just like a movie

University Press

9788468308210
9788420471785
9780521788137

Material
MATÈRIA
Matemàtiques

Visual i
plàstica

Lengua
castellana
Anglès

Arxiu:
Revisió:
Elaborat:
Data:

DESCRIPCIÓ
Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin calculadora
científica)
 1 llapis de grafit.
 1 cola de barra.
 1 goma d'esborrar.
 1 tisores.
 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.
 Llibreta quadriculada tapa dura amb apartats de colors DIN-A4 (160
fulles)
 Llibreta quadriculada DIN-A5 (80 fulles)
 Llibreta Campus University

Pàgina 4 de 9
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Joan Amigó i Callau

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
Matemàtiques

Visual i
plàstica

Lengua
castellana
Anglès

Arxiu:
Revisió:
Elaborat:
Data:

DESCRIPCIÓ
Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin calculadora
científica)
 1 llapis de grafit.
 1 cola de barra.
 1 goma d'esborrar.
 1 tisores.
 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.
 Llibreta quadriculada tapa dura amb apartats de colors DIN-A4 (160
fulles)
 Llibreta quadriculada DIN-A5 (80 fulles)
 Llibreta Campus University
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Joan Amigó i Callau

3r ESO Grup 0 i 1
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
Llengua
Gabriel Janer
catalana
Carlos Ruiz
Lengua
castellana
Llengua
anglesa

Miguel
Mihura
César
Mallorquí
Emily Winston

TÍTOL
He jugat amb els
llops
El príncipe de la
niebla
Maribel y la extraña
família
Las
lágrimas
de
Shiva
All about Ireland

EDITORIAL
La Galera

ISBN
9788424631956

Booket

9788408072805

Austral

9788467021554

Edebé

9788423675104

Burling Books

9789963511532

Material
MATÈRIA

DESCRIPCIÓ


Matemàtiques
Música

Arxiu:
Revisió:
Elaborat:
Data:





Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin calculadora
científica)
Llibreta quadriculada A4 de 100 fulles
Flauta dolça
Llibreta pentagrames
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Joan Amigó i Callau

3r ESO Grup 2
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
Matemàtiques
Música

Arxiu:
Revisió:
Elaborat:
Data:

DESCRIPCIÓ




Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin calculadora
científica)
Flauta dolça
Llibreta pentagrames
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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Joan Amigó i Callau

4rt ESO Grup A
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
Llengua
Pasqual
catalana
Alapont
Susan Hinton
R J Palacio
Lengua
castellana
Siobhan
Dowd
Llengua
Eleanor
anglesa
Sutherland

TÍTOL
Fi de culs a Mallorca

EDITORIAL
Bromera

ISBN
9788498240832

Rebeldes
Wonder. La lección
de August
El misterio de la noria
de Londres
People Who Changed
the World

Alfaguara
Random
House
Editex

9788420447971
9788415594024

Burlington
Books

9789963488704

9788497712477

Material
MATÈRIA
Matemàtiques

Visual i
plàstica
(matèria
optativa)

Arxiu:
Revisió:
Elaborat:
Data:

DESCRIPCIÓ












Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin calculadora
científica)
Llibreta quadriculada A4 de 100 fulles
1 llapis de grafit.
1 cola de barra.
1 goma d'esborrar.
1 tisores.
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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Generalitat de Catalunya
Departament d'Ensenyament
Institut Joan Amigó i Callau

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
Llengua
Pasqual
catalana
Alapont
Susan Hinton
R J Palacio
Lengua
castellana
Siobhan
Dowd
Llengua
---anglesa

TÍTOL
Fi de culs a Mallorca

EDITORIAL
Bromera

ISBN
9788498240832

Rebeldes
Wonder. La lección
de August
El misterio de la noria
de Londres

Alfaguara
Random
House
Editex

9788420447971
9788415594024
9788497712477

Material
MATÈRIA
Matemàtiques

Visual i
plàstica
(matèria
optativa)

Arxiu:
Revisió:
Elaborat:
Data:

DESCRIPCIÓ












Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin calculadora
científica)
Llibreta quadriculada A4 de 100 fulles
1 llapis de grafit.
1 cola de barra.
1 goma d'esborrar.
1 tisores.
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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