
 

  

  

 

2n ESO (B,C,D,E) 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). 

╸ Molt bona part del material és per a més d’un curs.  
╸ 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,...) 
➢ Fulls blancs DINa4  
➢ Carpeta classificadora i fundes de plàstic (50u) 
➢ Llibretes tamany DINa4 

 
● FÍSICA I QUIMÍCA 

○ (FIQ) Calculadora científica , regle, fulls DINA4 o llibreta 
○ Llibre digital "Science-bits" inclòs en l'aportació de material i activitats que s'abona quan es                           

formalitza la matrícula. 
 

● TECNOLOGIA 
○ Regle, fulls DINA4 o llibreta, el material s’anirà especificant al llarg del curs, possiblement              

l’alumne haurà de portar algun material reciclat. 
○ Llicència digital Tecno 12-18: Inclosa en l'aportació de material i activitats que s'abona quan              

es formalitza la matrícula. 
 

● EDUCACIÓ FÍSICA 
○ Roba d’esport: bambes, xandall, samarreta  
○ Samarreta de recanvi i petit necesser amb tovallola, deodorant…  

 
● MATEMÀTIQUES El material de matemàtiques no s'ha de comprar de nou si ja se'n té de semblant, i                  

s'utilitzarà durant tota la secundària:  
o Joc de regle, escaire, cartabó i transportador d’angles, compàs, calculadora científica tipus            

CASIO FX-82. 
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● ANGLÈS 
○ Es pot fer servir una llibreta específica per a la matèria de 80-100 fulls o bé fulls solts                  

emmagatzemats en fundes transparents. 
○ Llibre de text: 

- Linda Marks i Emily Devlin - Way to English 2: Student’s Book - ed.Burlington Books               
2016 - ISBN 978-9963-51-635-3 (Inclou llicència digital.)  

○ Llibres de lectura: 
- Marc Twain, The Adventures of Tom Sawyer (Llibre + CD. 

Green Apple- Life Skills) - ed. Black Cat, Vicens Vives 2017 - 
ISBN 978-84-682-5019-9 

Comprovar que l'edició sigui LIFE SKILLS >>  
 

● CATALÀ 
○ Carpeta anelles, A4 i fundes plàstic. 
○ Llibre de text:  

- C. Ametller, J. Camps, A. Jubany, MR. Trilla - Llengua Catalana i Literatura 1              
Atòmium - Text la Galera 2015 - ISBN: 978-84-412-2389-9  

No cal comprar cap llibre de text nou. És el llibre que es va adquirir el curs passat a primer d'ESO. Es                      
complementarà amb continguts digitals i material propi del professorat. 

○ Llibres de lectura: 
- Jordi Pere Cerdà - Recull de poemes - Material propi que es lliurarà a l'alumne a                

curs començat  
- Gemma Pasqual - Xènia, tens un whatsapp - ed.Barcanova 2014 - ISBN            

978-84-489-3082-0  
- Ann Mcperson i Aidan Macfarlane - Nou diari de la jove maniàtica - Edicions              

Bromera 1999 - ISBN 97884766049  
 

● CASTELLÀ 
○ Llibreta DINa4 amb espiral de quadres. 
○ Llibre de text:  

- varios autores - Lengua Castellana y Literatura - ed. Barcanova 2016 - ISBN             
978-84-489-3980-9 

Es pot adquirir a la plataforma IDDINK (www.iddink.cat Codi 600AG6) amb un 55% de descompte               
(projecte de reciclatge de llibres) 

○ Llibres de lectura: 
-  César Mallorquín - Las lágrimas de Shiva - ed. Edebé - ISBN 978-84-236-7510-6 
-  María Menéndez Ponte - Nunca seré tu héroe - ed. SM - ISBN 978-84-348-6253-1 

Es poden adquirir a la plataforma IDDINK amb descompte. 
- Laura Gallego - La hija de la noche - ed. Edebé - ISBN 978-84-236-7532-6 

S'aprofita el llibre que es va comprar a primer.  
 

● CIÈNCIES SOCIALS: 
○ Llibreta o carpesà Din A4. Preferiblement carpesà. Si fa falta material específic (elaboració             

de mapes, realització de gràfiques…)  ja se li comunicarà. 
○ Llibre de text:  

■ GEOGRAFIA I HISTÒRIA A. Albet Mas, D. Bosch Mestres, C. Gatell,etc. - GIH 2 -               
Vicens Vives 2016 - ISBN 978-84-682-3592-9 

Versió en 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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● RELIGIÓ 
○ Llibreta mida DIN A4 amb espiral o sense. Es pot reciclar llibreta del curs anterior. 

 
● MÚSICA 

○ Flauta 
 

● FRANCÈS (optativa: al setembre) 
○ Recomanem que portin una llibreta mida foli amb espiral, que podran fer servir durant dos 

cursos. La llibreta facilita que tinguin els apunts ordenats.  
○ Es treballarà amb un llibre que caldrà comprar un cop les optatives siguin assignades al 

setembre. En aquest moment es facilitarà la informació relativa a la compra del llibre. 
  

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€*.   
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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. 

 
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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