
 

  

  

 
 

2n 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 2n BATX 

MATÈRIA AUTOR TÍTOL ED. ANY ISBN OBSERVACIONS 

CATALÀ  
Material propi en 

suport digital 
   

Supressió del llibre de 

text (el que es feia 

servir està 

descatalogat) 

CASTELLÀ  

"Pasaje 2" Lengua 

castellana y 

literatura 

ed. 

Teide 
 9788430754038 

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 

Burlingt

on 

Books 

2015 978-9963-51-429-8 

Es continuarà treballant 

amb el mateix llibre 

que van tenir a 1r de 

Batxillerat (curs 

2019-2020). Inclou 

llicència digital. 
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HISTÒRIA 

Garcia, 

Gatell i 

Risques 

HB Història 
Vicens 

Vives 
2016 978-84-68236056 

Poden utilitzar edicions 

anteriors. Català. Es pot 

adquirir a la plataforma 

IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% 

de descompte (projecte 

de reciclatge de llibres) 

HISTÒRIA 

DE LA 

FILOSOFIA 

Francesc 

Torralba 

Història de la 

Filosofia 

Santillan

a 
2016 978-84-9047055-8 

Poden utilitzar edicions 

anteriors. Català. Es pot 

adquirir a la plataforma 

IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% 

de descompte (projecte 

de reciclatge de llibres) 

MATÈRIES MODALITAT - OPTATIVES 

MATÈRIA AUTOR TÍTOL ED. ANY ISBN OBSERVACIONS 

MATEMÀTI

QUES 

Jordi 

Besora, 

Josep M. 

Guiteras, 

Àngela 

Jané 

Matemàtiques 2n 

Batxillerat 

McGraw

-Hill 
2016 9788448610432 

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) 

FÍSICA II 
Joan 

Mercadé 
Física Batxillerat 2 

McGraw

Hill 
2018 978-84-486-1407-2 

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) 

QUÍMICA II  Química 2 batxillerat 
McGraw

Hill 
2018 978-844-86-1409-6 

Poden utilitzar edicions 

anteriors. Es pot adquirir 

a la plataforma IDDIN. 

Amb  llicència digital 

gratuïta. (ho gestionarà el 

professor a inici de curs) 
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BIOLOGIA II  Biologia II 
santillan

a 
2016 978-84-913-0276-6 

Poden utilitzar edicions 

anteriors. Possibilitat 

d'IDDINK. Se'ls 

proporciona llicència 

digital gratuïta a tots 

(ho gestionarà el 

professor a principi de 

curs) 

C.TERRA II 

Montser

rat 

Estrada 

Ciències de la Terra i 

el medi ambient 

Castelln

ou 
2018 978-84-174-0619-6 

Poden utilitzar edicions 

anteriors. Català. Es pot 

adquirir a la plataforma 

IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% 

de descompte (projecte 

de reciclatge de llibres) 

DIBUIX 

TÈCNIC II 

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) 

TECNOLOGI

A IND. 
 

Tecnologia industrial 

2 

Mc Graw 

Hill 
2017 978-84-486-1136-1 

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) 

MATEMÀTI

QUES 

APLICADES 

CCSS 

Besora, 

Guiteras, 

Jane 

Matemàtiques 

aplicades a les 

ciències socials 2 BTX 

Mc Graw 

Hill 
2016 9788448610456 

Poden utilitzar edicions 

anteriors. Es pot 

adquirir a la plataforma 

IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% 

de descompte... 

E.OR.EMPR

ESAII 

Montser

rat Pina 

Economia de 

l'empresa 2 

Mc Graw 

hill 
2018 978-84-486-1450-8 

Català. 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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HISTOIRE 

DE FRANCE 

ET 

D'ESPAGNE 
(BATXIBACC) 

Jean-Bas

tien 

Urfels 

Histoire de France et 

d'Espagne Volumes 

1,2,3 et 4 

Dep. 

Ensenya

ment 

2014  

Francès, dossier que 

l'alumnat pot imprimir 

ell mateix. No és un 

llibre. 

HISTÒRIA 

DE L'ART 

J.R. 

Triadó, 

M. 

Pendàs, 

X. Triadó 

Història de l'Art 
Vicens 

Vives 
2016 978-84-6824167-8 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% 

de descompte (projecte 

de reciclatge de llibres) 

LLATÍ 
TOTS els alumnes del BTX d´HUMANITATS i els alumnes del BTX de 

CIÈNCIES SOCIALS que hagin triat LLATÍ. 

DOSSIER, informarà 

professora. 

GREC TOTS els alumnes del BTX d´HUMANITATS. 
DOSSIER, informarà 

professora. 

LITERATUR

A 

CATALANA 

Batxillerat Ciències Socials i Humanitats, no hi ha llibre de text. Només llibres de lectura. 

GEOGRAFIA 

Joan 

Maria 

Serra, 

Adolf 

Cucala, 

Jaume 

Busquets 

GEOGRAFIA 
Barcano

va 
2020 978-84-489-5150-4 

Inclou llicència digital, 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK 

(www.iddink.cat Codi 

600AG6) amb un 55% 

de descompte (projecte 

de reciclatge de llibres) 

LLENGUA 

FRANCESA 
(BATXIBACC) 

     

Un dossier que s'haurà 

d'abonar a l'inici de 

curs.Se'ls informarà del 

preu i on el poden 

adquirir. 

LITERATUR

A 

FRANCESA 
(BATXIBACC) 

     

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 AUTOR TÍTOL ED. ANY ISBN OBSERVACIONS 

LECTURES 

CASTELLÀ 

Carmen 

Laforet 
Nada Destino  9788423342792 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK amb 

descompte 

LECTURES 

CATALÀ 

Àngel 

Guimerà 
Terra Baixa 

Educaula

. Col. 

Edu 62 

 9788492672875 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK amb 

descompte 
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LECTURES 

CATALÀ 
Mercè 

Rodoreda 
Mirall trencat 

Club 

Editor 
2018 9788473292245 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK amb 

descompte 

LITERATURA 

CATALANA 

de 

MODALITA

T 

     

S'informarà de les 

lectures a mesura que 

avanci el curs 

LECTURA 

ANGLÈS 

Wilkie 

Collins 

The Moonstone 

(Llibre + CD. Reading 

and Training, Step 

Four B2.1) 

Black 

Cat, 

Vicens 

Vives 

2008 

978-88-530-0540-3 

 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK amb 

descompte 

LECTURES 

LLATÍ 

BTX 

d´Huma

nitats i 

Ciències 

Socials 

Els bessons. PLAUTE. 

Traducció d´Esther 

Artigas 

adesiara  
 

978-84-92405-45-9 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK amb 

descompte 

LECTURES 

LLATÍ 

BTX 

d´Huma

nitats i 

Ciències 

Socials 

Les Metamorfosis. 

Ovidi 

Edicions 

la 

Magrana

, Col. 

Clàssics 

Grècia i 

Roma 

 978-84-8264-563-6 

Es pot adquirir a la 

plataforma IDDINK amb 

descompte 

LECTURES 

GREC 

BTX 

d´Huma

nitats 

Aristòfanes, Lisístrata 

Ed. la 

Magrana

Col. 

Clàssics 

Grècia i 

Roma 

 978-84-8264-578-0 

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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