
 

  

  

 
 

1r BATXILLERAT CURS 2020-21 

MATERIAL I LLIBRES 
 

A continuació trobareu el material i els llibres (tant de text com digitals) que necessitarà l’alumnat al llarg                  
de tot el curs 2020-21 (Cal llegir les observacions de cada matèria ja que NO és necessari tenir tot el                    
material el primer dia de classe). Tingueu en compte que: 

╸ Si hi ha material repetit, només en cal un (per exemple, una sola carpeta classificadora val per a                  
totes les matèries). 

╸ Recomanem reciclar i reutilitzar material que ja es tingui a casa. 
╸ S’ha de tenir cura de tot el material i llibres per tal de poder-los reutilitzar-los. 
╸ Els llibres de text en paper es poden comprar a www.iddink.cat dins del projecte de reutilització                

de llibres promogut per l’Ampa de l’institut amb un 55% de descompte. 
Algunes llicències digitals ja estaven incloses en l’aportació que s’abona quan es fa la matrícula (en                
concepte de sortides i activitats ja reservades, material a l'engròs, fotocòpies i dossiers fixes, llicències               
digitals i d’aplicatius, ...). En aquests casos es fa constar a observacions. 
 

MATERIAL ESCOLAR I LLIBRES (DE TEXT I DIGITALS): 
 

■ MATERIAL COMÚ A TOTES LES MATÈRIES: 
○ Agenda 
○ Estoig amb els estris bàsics de treball (bolígrafs (blau, negre, vermell, verd), llapis, goma,              

retoladors fluorescents...) 
○ Fulls blancs DIN a4 
○ Carpeta classificadora i fundes de plàstic  
○ Llibretes tamany DIN a4 

 
■ LLIBRES de TEXT: 

 

MATÈRIES COMUNES 1r BATX 

MATÈRIA AUTOR TÍTOL EDITORIAL ANY ISBN OBSERVACIONS 

CATALÀ      
No hi haurà llibre de 

text. 

CASTELLÀ 
varios 

autores 

"Pasaje 1" 

Lengua 

castellana y 

literatura. 

Ed. Teide  9788430754045 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% de 

descompte (projecte de 

reciclatge de llibres) 

ANGLÈS 

Jeanette 

Swanson i 

David 

Thomas 

Burlington 

International 

English B1+ : 

Student’s 

Book 

Burlington 

Books 
2015 978-9963-51-429-8 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% de 

descompte (projecte de 

reciclatge de llibres). 

Inclou llicència digital 
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FILOSOFIA 
C. Prestel 

Alfonso 
Filosofia 

Vicens 

Vives 
2015 978-84-68232034 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% de 

descompte (projecte de 

reciclatge de llibres) 

CMC 
Antonio 

López 

Ciències per 

al món 

contemporan

i 

Mc Graw 

Hill 
2017 978-84-486-1142-2 

Poden utilitzar edicions 

anteriors. Es pot adquirir 

a la plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% de 

descompte (projecte de 

reciclatge de llibres). 

Se'ls proporciona 

llicència digital gratuïta a 

tots (ho gestionarà el 

professor a principi de 

curs) 

       

MATÈRIES MODALITAT - OPTATIVES 

MATÈRIA AUTOR TÍTOL EDITORIAL ANY ISBN OBSERVACIONS 

MATEMÀTIQ

UES 

Jordi 

Besora, 

Josep M. 

Guiteras, 

Àngela 

Jané 

Matemàtiqu

es 1r 

Batxillerat 

McGraw-H

ill 
2015 9788448196042 

Poden utilitzar edicions 

anteriors. Es pot adquirir 

a la plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% de 

descompte (projecte de 

reciclatge de llibres). 

LITERATURA 

CASTELLANA 

de modalitat 

     

Es comunicaran les 

lectures a mesura que 

avanci el curs. Es poden 

adquirir o demanar en 

préstec a la biblioteca. 

FÍSICA 
Salvador 

Serra 

Física 

Batxillerat 1 

McGrawn 

Hill 
2017 978-84-486-1138-5 

Poden utilitzar edicions 

anteriors. Es pot adquirir 

a la plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% de 

descompte (projecte de 

reciclatge de llibres). 

Se'ls proporciona 

llicència digital gratuïta a 

tots (ho gestionarà el 

professor a principi de 

curs) 
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QUÍMICA  
Química I 

batxillerat 

McGraw 

Hill 
2017 978-84-486-1140-8 

Poden utilitzar edicions 

anteriors. Es pot adquirir 

a la plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% de 

descompte (projecte de 

reciclatge de llibres). 

Se'ls proporciona 

llicència digital gratuïta a 

tots (ho gestionarà el 

professor a principi de 

curs) 

BIOLOGIA 
Antonio 

Gimeno 
Biologia I santillana 2016 978-84-913-0273-5 

Poden utilitzar edicions 

anteriors. Es pot adquirir 

a la plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% de 

descompte (projecte de 

reciclatge de llibres). 

Se'ls proporciona 

llicència digital gratuïta a 

tots (ho gestionarà el 

professor a inici de curs) 

DIBUIX 

TÈCNIC I 

Sense llibre, només material de dibuix tècnic selectivitat. llapis HB, 3 Llapis portamines de 3 

gruixos i duresa diferents (exemple 0'3h, 0'5hb i un 0,8), goma d'esborrar, regle numerat 

mínim 40cm, joc escaires, compàs. Suport d'una mida A3 + (opcional) i paral·lexs (opcional) 

TECNOLOGIA 

IND. 
 

Tecnologia 

industrial 1 

Mc Graw 

Hill 
2017 9788448611347 

Poden utilitzar edicions 

anteriors. Es pot adquirir 

a la plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% de 

descompte (projecte de 

reciclatge de llibres). 

Se'ls proporciona 

llicència digital gratuïta a 

tots (ho gestionarà el 

professor a inici de curs) 

MATEMÀTIQ

UES 

APLICADES A 

CCSS 

Jordi 

Besora, 

Josep M. 

Guiteras, 

Àngela 

Jané 

Matemàtiqu

es aplicades 

a les ciències 

socials. 1r 

Batxillerat 

McGraw-H

ill 
2015 9788448196073 

Poden utilitzar edicions 

anteriors. Es pot adquirir 

a la plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% de 

descompte (projecte de 

reciclatge de llibres) 
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HISTÒRIA DEL 

MÓN 

CONTEMPOR

ANI 

M. 

García, C. 

Gatell, 

J.C. 

Gibaja, J. 

Palafox, 

M. 

Risques 

HC Història 

del Món 

Contempora

ni 

Vicens 

Vives 
2016 978846823732-9 

Poden utilitzar edicions 

anteriors. Es pot adquirir 

a la plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% de 

descompte (projecte de 

reciclatge de llibres) 

E.ORG.EMPRE

SAI 

Clara 

Gonzalez 

Economia de 

l'empresa 1 

Mc Graw 

Hill 
2018 978-84-486-1452-2 

Català. Es pot adquirir a 

la plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% de 

descompte (projecte de 

reciclatge de llibres) 

ECONOMIA 

Anxo 

Penalong

a 

Economia 
Mc Graw 

Hill 
2019 978-84-486-1597-0 

Català. Es pot adquirir a 

la plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% de 

descompte (projecte de 

reciclatge de llibres) 

LLATÍ  

Diccionari 

il·lustrat 

Llatí-Català i 

Català-Llatí. 

VOX 2011 978-84-715-3932-8 

TOTS els alumnes del 

BTX d´HUMANITATS. I 

els alumnes del BTX de 

CIÈNCIES SOCIALS que 

hagin triat LLATÍ. 

LLATÍ 
Martí 

Duran 
Llatí 1 BTX CASALS 2015 978-84-218-4393-2 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% de 

descompte (projecte de 

reciclatge de llibres) 

GREC 

Rosa 

Colomer i 

Remei 

Tomàs 

Grec 1 
CASTELLN

OU 
2018 978-84-17406-17-2 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% de 

descompte (projecte de 

reciclatge de llibres) 

GREC  

Diccionari 

Manual Grec 

clàssic- 

Català 

VOX 2011 978-84-7153-909-0 
TOTS els alumnes del 

BTX d´HUMANITATS. 
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HISTOIRE DE 

FRANCE ET 

D'ESPAGNE 

(BATXIBAC) 

Jean-Bast

ien Urfels 

Histoire de 

France et 

d'Espagne 

Volumes 

1,2,3 et 4 

Dep. 

Ensenyam

ent 

2014  

Francès, dossier que 

l'alumnat pot imprimir 

ell mateix.En cas 

necessari se'ls 

proporciona a principi 

de curs, previ pagament 

d'uns 9€. No és un llibre. 

LLENGUA 

FRANCESA 

(BATXIBAC) 

     

Dos dossiers que 

s'hauran d'abonar a 

l'inici de curs. El primer 

dia de classe se'ls 

informarà del preu i on 

els poden adquirir. 

LITERATURA 

FRANCESA 

(BATXIBAC) 

     

Un dossier que s'haurà 

d'abonar a l'inici de curs. 

El primer dia de classe 

se'ls informarà del preu i 

on el poden adquirir. 

       

ALTRES 

MATÈRIA AUTOR TÍTOL EDITORIAL ANY ISBN OBSERVACIONS 

LECTURES 

CASTELLÀ 
Anónimo 

Lazarillo de 

Tormes 

Austral 

Educación 
 9788467052282 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK amb 

descompte 

LECTURES 

CASTELLÀ 

Buero 

Vallejo 
La fundación 

SLU Espasa 

Libros 
 9788467033335 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK amb 

descompte 

LECTURES 

CASTELLÀ 

varios 

autores 

Segunda 

antología de 

la poesía 

española 

Austral 

Educación 
 9788467041996 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK amb 

descompte 

LECTURES 

CATALÀ 

Diversos 

autors 

Antologia de poesia catalana. 

Nova tria. 
9788415954569 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK amb 

descompte 

LECTURES 

CATALÀ 

Joanot 

Martorell 

Tirant lo 

Blanc. 

Episodis 

amorosos 

Ed. 

Educaula, 

col·l Les 

eines 

2012 978-84-15192-94-7 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK amb 

descompte 

LECTURES 

ANGLÈS 

Sir Arthur 

Conan 

Doyle 

A Study in 

Scarlet 

(Reading and 

Training, 

Step Four 

B2.1) 

Black Cat, 

Vicens 

Vives 

2006 

978-88-530-0295-2

 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK amb 

descompte 
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MATERIAL INFORMÀTIC PER AL TREBALL PRESENCIAL I TELEMÀTIC: 
  

Amb la voluntat de l’Institut Pere Borrell de continuar avançant amb la            
digitalització de la pràctica educativa i, molt especialment, per tal d’estar           
preparats per al treball telemàtic en cas de confinament amb motiu de la             
pandèmia COVID 19 cal que l’alumnat disposi del seu propi portàtil.  

Cal tenir en compte que el dispositiu és per a utilitzar al llarg de diferents               
cursos i que no cal comprar un dispositiu nou si ja es disposa d’un que               
compleixi els requisits mínims que podeu consultar més avall.  

Al final d’aquest document es proposen diferents opcions de dispositius que es poden comprar a preus                
especials per als alumnes del centre, tot i que també es poden adquirir al mercat lliure. 

Orientacions per a la selecció de dispositius digitals  
 

Requisits mínims que hauria de tenir l'equip portàtil per tal de poder dur a terme les tasques 
amb les aplicacions utilitzades al centre : 

Processador •     Intel Celeron N4000 , Core i3 o superior  

Memòria •     RAM 4GB 

Disc dur  •     SSD 128 Gb o  superior 

Connectivitat •     per Ethernet o Wi-Fi 

Pantalla •     11,6” o  14-15,6” ( recomanat). 

Micròfon •     Sí 

Web Cam  •     Sí  

Connexions •     USB 2.0 / 3.0 / HDMI 

Sistema   Operatiu  •     Microsoft Windows 10 

PREU  

 • El preu d' un equip amb les característiques anteriorment esmentades oscil·la 
entre 300-390€*.   

 

 
No recomanem l'ús de Tablets o chromebooks, per incompatibilitat de de programari. 
És important preveure que el temps d’ús de l’ordinador per part de l’alumne pot ser               
considerable i es recomana que la pantalla de l’equip sigui superior a 11,6“, així l’alumne pot                
treballar en condicions més òptimes. 
Els preus poden variar, els mostrats són una estimació aproximada.  
 

*ATENCIÓ! A continuació podreu trobar dues pàgines amb les ofertes en dispositius digitals que              
ofereix, d’una banda, l’empresa inforCerdanya de Puigcerdà per a famílies de l’Institut Pere Borrell i,               
d’altra banda, Iddink (www.iddink.cat Codi 600AG6) ofereix per a socis de l’Ampa diferents opcions              
de compra i finançament en aparells nous i recondicionats a preus molt competitius, aquesta              
informació vol ajudar a fer una bona compra per part de les famílies i mai condicionar la compra a les                    
empreses abans nombrades. 
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OPCIONS AMB PREUS ESPECIALS PER A ALUMNES DE L’INS PERE BORRELL 
 

  
 

A) INFORCERDANYA  

Dr. Piguillem, 6 (17520 Puigcerdà) 972 14 00 91  inforcerdanya@inforcerdanya.com 
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B) IDDINK  www.iddink.cat (Codi 600AG6)  
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