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1r ESO Grup 1 

Llibres de text 
La gestió dels llibres de text i material d’aula es realitza amb 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 EDITORIAL ISBN 

Llengua 
catalana 

Francesc 
Puigpelat 

El nen que va xatejar     
amb Jack Sparrow 

Bromera 9788490264072 

Xavier Llopart L’Oreneta de  
Mont-Sacer. Un estiu   
per no oblidar. 

Tartaruga 
Editors 

9788494312670 

Flavia 
Company 

Dóna-hi la volta. Cruïlla 9788466139991 

Lengua 
castellana 

    

El joven POE El acertijo del   
escarabajo de oro 

Edebé 9788468338644 

Stefano 
Bordiglioni 

La vuelta al mundo en     
28 e-mails 

Almadraba 
(Colección 
Pícnic) 

9788492702534 

Llengua 
anglesa 

Julie Hart The Adventures of   
Tom Sawyer 

Burlington 
Books 

9789925301560 
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Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

● Llibreta quadriculada DIN-A4. 

Anglès ● Llibreta Campus University. 

Visual i 
plàstica 

● 1 llapis de grafit. 
● 1 cola de barra. 
● 1 goma d'esborrar i maquineta. 
● 1 tisores. 
● Compàs, 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. 

Lengua 
castellana 

● Llibreta quadriculada tapa dura amb apartats de colors DIN-A4         
(160 fulles). 

● Llibreta quadriculada DIN-A5 (80 fulles). 

Música ● Flauta dolça. 
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1r ESO Grup 2 

Llibres de text 
La gestió dels llibres de text i material d’aula es realitza amb 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 EDITORIAL ISBN 

Llengua 
catalana 

Francesc 
Puigpelat 

El nen que va xatejar     
amb Jack Sparrow 

Bromera 9788490264072 

Xavier Llopart L’Oreneta de  
Mont-Sacer. Un estiu   
per no oblidar. 

Tartaruga 
Editors 

9788494312670 

Flavia 
Company 

Dóna-hi la volta. Cruïlla 9788466139991 

Lengua 
castellana 

    

El joven POE El acertijo del   
escarabajo de oro 

Edebé 9788468338644 

Stefano 
Bordiglioni 

La vuelta al mundo en     
28 e-mails 

Almadraba 
(Colección 
Pícnic) 

9788492702534 
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Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 
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Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

● Llibreta quadriculada DIN-A4. 

Anglès ● Llibreta Campus University. 

Visual i 
plàstica 

● 1 llapis de grafit. 
● 1 cola de barra. 
● 1 goma d'esborrar i maquineta. 
● 1 tisores. 
● Compàs, 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. 

Lengua 
castellana 

● Llibreta quadriculada tapa dura amb apartats de colors DIN-A4         
(160 fulles). 

● Llibreta quadriculada DIN-A5 (80 fulles). 

Música ● Flauta dolça. 
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1r ESO Grup 3 

Llibres de text 
La gestió dels llibres de text i material d’aula es realitza amb 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 EDITORIAL ISBN 

Llengua 
catalana 

Xavier Llopart L’Oreneta de  
Mont-Sacer. Un estiu   
per no oblidar. 

Tartaruga 
Editors 

9788494312670 

 

Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

Anglès ● Llibreta Campus University. 

Visual i 
plàstica 

● 1 llapis de grafit. 
● 1 cola de barra. 
● 1 goma d'esborrar i maquineta. 
● 1 tisores. 
● Compàs, 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. 

Música ● Flauta dolça. 
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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 EDITORIAL ISBN 

Llengua 
catalana 

Francesc 
Puigpelat 

El en que es va 
menjar una 
pizza amb Jack 
Sparrow. 

Bromera 9788490264799 

    

No em ratllis Flavia Company Cruïlla 9788466132022 

Lengua 
castellana 

    

Antonio Lozano Terror en la red (II) Edebé 9788468308210 

Jordi Sierra i   
Fabra 

Querido hijo, estamos   
en huelga 

Alfaguara 9788491221050 

Llengua 
anglesa 

Charles 
Dickens 

A Christmas Carol Burlington 
Books 

9789963510115 
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Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

● Llibreta quadriculada DIN-A4. 

Anglès ● Llibreta Campus University. 

Visual i 
plàstica 

● 1 llapis de grafit. 
● 1 cola de barra. 
● 1 goma d'esborrar i maquineta. 
● 1 tisores. 
● Compàs, 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. 

Lengua 
castellana 

● Llibreta quadriculada tapa dura amb apartats de colors DIN-A4         
(160 fulles). 

● Llibreta quadriculada DIN-A5 (80 fulles). 
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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 TÍTOL EDITORIAL ISBN 

Llengua 
catalana 

Francesc 
Puigpelat 

El en que es va 
menjar una 
pizza amb Jack 
Sparrow. 

Bromera 9788490264799 

    

No em ratllis Flavia Company Cruïlla 9788466132022 

Lengua 
castellana 

    

Antonio Lozano Terror en la red (II) Edebé 9788468308210 

Jordi Sierra i   
Fabra 

Querido hijo, estamos   
en huelga 

Alfaguara 9788491221050 
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Departament d’Ensenyament 
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Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

● Llibreta quadriculada DIN-A4. 

Anglès ● Llibreta Campus University. 

Visual i 
plàstica 

● 1 llapis de grafit. 
● 1 cola de barra. 
● 1 goma d'esborrar i maquineta. 
● 1 tisores. 
● Compàs, 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. 

Lengua 
castellana 

● Llibreta quadriculada tapa dura amb apartats de colors DIN-A4         
(160 fulles). 

● Llibreta quadriculada DIN-A5 (80 fulles). 
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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 DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

Anglès ● Llibreta Campus University. 

Visual i 
plàstica 

● 1 llapis de grafit. 
● 1 cola de barra. 
● 1 goma d'esborrar i maquineta. 
● 1 tisores. 
● Compàs, 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. 

Lengua 
castellana 

● Llibreta quadriculada tapa dura amb apartats de colors DIN-A4         
(160 fulles). 

● Llibreta quadriculada DIN-A5 (80 fulles). 
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3r 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 EDITORIAL ISBN 

Llengua 
catalana 

Emili Bayo Premonicions Estrella Polar 9788490572214 

    

    

Lengua 
castellana 

    

César Mallorquí Las lágrimas de Shiva Edebé 9788423675104 

El joven POE El caso del gato negro Edebé 9788468341088 

Llengua 
anglesa 

Arthur Conan  
Doyle 

A Sherlock Holmes   
Collection 

Burlington 
Books 

9789963488810 

 

  

 
Arxiu:  Pàgina 11 de 19 

Revisió: 1 Elaborat: Secretari 

Data: 27 de juny de 2019 Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès 

 



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

 
 

Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

Música ● Flauta dolça. 
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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 

MATÈRIA AUTOR TÍTOL EDITORIAL ISBN 

Llengua 
catalana 

Emili Bayo Premonicions Estrella Polar 9788490572214 

    

    

Lengua 
castellana 

    

César Mallorquí Las lágrimas de Shiva Edebé 9788423675104 

El joven POE El caso del gato negro Edebé 9788468341088 
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Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

Música ● Flauta dolça. 
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3r 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 DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

Música ● Flauta dolça. 
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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 TÍTOL EDITORIAL ISBN 

Llengua 
catalana 

Care Santos Mentida Edebé 9788468315782 

    

    

Lengua 
castellana 

 Cuaderno de  
competencia 
lingüística 4º ESO 

Almadraba 9788494821165 

Siobhan Dowd El misterio de la noria     
de Londres 

Editex 9788497712477 

David Lozano Desconocidos Edebé 9788468334592 

Llengua 
anglesa 

Charles 
Dickens 

Great Expectations Burlington 
Books 

9789963475322 
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Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

Visual i 
plàstica 

● 1 llapis de grafit. 
● 1 cola de barra. 
● 1 goma d'esborrar i maquineta. 
● 1 tisores. 
● Compàs, 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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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 TÍTOL EDITORIAL ISBN 

Llengua 
catalana 

Care Santos Mentida Edebé 9788468315782 

    

    

Lengua 
castellana 

    

Siobhan Dowd El misterio de la noria     
de Londres 

Editex 9788497712477 

David Lozano Desconocidos Edebé 9788468334592 

 

Material 

MATÈRIA DESCRIPCIÓ 

Matemàtiques ● Calculadora CASIO fx-82MS (només pels que no tinguin        
calculadora científica). 

Visual i 
plàstica 

● 1 llapis de grafit. 
● 1 cola de barra. 
● 1 goma d'esborrar i maquineta. 
● 1 tisores. 
● Compàs, 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. 
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● 1 retolador punta fina negre. 
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