
 
 

 

Material didàctic per als alumnes de 1r d’ESO A  

Matèria Llibre/material didàctic Editorial ISBN 

Llengua catalana Materials didàctics d’elaboració 
pròpia ----------  

Llengua castellana Materials didàctics d’elaboració 
pròpia ----------  

Anglès Materials didàctics d’elaboració 
pròpia ----------  

Matemàtiques Materials didàctics d’elaboració 
pròpia ----------  

Geografia i Història Materials didàctics d’elaboració 
pròpia ----------  

Ciències Naturals Materials didàctics d’elaboració 
pròpia ----------  

Música Materials didàctics d’elaboració 
pròpia ----------  

Ed. Visual i plàstica i 
Tecnologia 

Visual i Plàstica I ESO Carpeta 
2019 

Ed. Casals 978-84-218-6651-1 

 Cooperativa de llibres de lectura (iddink)/AMPA  

 

Material escolar addicional 

 Llibreta de pentagrames. 

 Estoig amb material bàsic (goma, llapis, bolígrafs, maquineta, pegament....). 

 Llapis de colors i retoladors ( gamma de colors no superior a sis) 

 Regle (al voltant de 30 cm) 

 Memòria USB (“pen drive”) amb capacitat d’emmagatzematge no inferior a 1 Gb. 

 Xandall, l’AMPA us informarà de les característiques de l’equipament. 

 Flauta dolça (de bec). Evitar flautes de baixa qualitat. 

 

No heu de portar: 

 TIPPEX o productes de correcció similars de pinzell o bolígraf (només s’admeten els de cinta). 

 

Material específic d’Educació Visual i Plàstica 

*1  Capsa plastidécor o llapis de fusta,  mínim 12 colors 
*1  Capsa de ceres "MANLEY"  de 15 colors 
*1  Capsa de retoladors de colors, mínim 12 unitats 
*1 Capsa d'aquarel·les  
*3  Pinzells, núm 6, 8  i  12  
*1  Joc d'escaire i cartabó i regle graduat de 30 cm. 
*1 Compàs amb adaptador per a portamines,  retolador  etc. 
*4 Llapis STAEDTLER núm. 1 i maquineta 
* Goma d'esborrar, preferiblement de nata. 
* Tisores de retallar  
*Llapis de mines 

 



 
 

 

Material didàctic per als alumnes de 1r d’ESO B, C, D i E 

Matèria Llibre Editorial ISBN 

Ll. Castellana LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  Ed. Casals 9788421866696 

Ll. Catalana LLENGUA CATALANA I LITERATURA Ed. Casals 978-84-218-6661-0 

Anglès 
Think Ahead 1, Student's book 

Burlington 
Books 978-9925-30-066-2 

Matemàtiques Quadern Matemàtiques 1ESO SM Cruïlla 9788466146180 

Geografia i 
Història 

CIÈNCIES SOCIALS 1 ESO (ATÒMIUM) Text 
LaGalera 

9788441223936 

C. Naturals BIOLOGIA-GEOLOGIA 1  Casals 9788421866153 

Tecnologia Llibre de Treball 1r ESO Tecnologia McGraw Hill 978-84-481-9560-1 

Ed. Visual i 
Plàstica 

Visual i Plàstica I ESO Carpeta 2019 Ed. Casals 978-84-218-6651-1 

Música Materials didàctics d’elaboració pròpia ----------  

 
Cooperativa de llibres de lectura 

(iddink)/ 
AMPA  

 Calculadora científica Casio FX-82SPXII * (iddink)  

 Calculadora científica Casio FX-85SPXII * 
(solar) (iddink)  

 Calculadora científica TI-30XS Multiview*   

*Cal triar un d’aquests models de calculadora 

Material escolar addicional 

 Llibreta de pentagrames. 

 Estoig amb material bàsic (goma, llapis, bolígrafs, maquineta, pegament....)  

 Llapis de colors i retoladors ( gamma de colors no superiors a sis) 

 Regle (al voltant de 30 cm), escaire i cartabó. 

 Memòria USB (“pen drive”) amb capacitat d’emmagatzematge no inferior a 1 Gb. 

 Xandall, l’AMPA us informarà de les característiques de l’equipament. 

 Flauta dolça (de bec). Evitar flautes de baixa qualitat. 

No heu de portar: 

TIPPEX o productes de correcció similars de pinzell o bolígraf (només s’admeten els de cinta). 

 

Material específic d’Educació Visual i Plàstica 

*1  Capsa plastidécor o llapis de fusta,  mínim 12 colors 
*1  Capsa de ceres "MANLEY"  de 15 colors 
*1  Capsa de retoladors de colors, mínim 12 unitats 
*1 Capsa d'aquarel·les  
*3  Pinzells, núm 6, 8  i  12  
*1  Joc d'escaire i cartabó i regle graduat de 30 cm. 
*1 Compàs amb adaptador per a portamines,  retolador  etc. 
*4 Llapis STAEDTLER núm. 1 i maquineta 
* Goma d'esborrar, preferiblement de nata. 
* Tisores de retallar  
*Llapis de mines 



 
 

 

Material didàctic per als alumnes de 2n d’ESO A  

Matèria Llibre/ Editorial ISBN 

Ll. Castellana LCL 2 CUADERNO DIVERSIDAD  Vicens Vives 978-8468239651 

Ll. Catalana Materials didàctics d’elaboració pròpia ----------  

Anglès Diversificació 2  Burlington 978-9963-47-718-0 

Matemàtiques Materials didàctics d’elaboració pròpia ----------  

Geografia i Història Materials didàctics d’elaboració pròpia   

Física i Química Materials didàctics d’elaboració pròpia ----------  

Ed. Visual i Plàstica Visual i Plàstica II Carpeta Ed Casals 978-84-218-6655-9 

Tecnologia Llibre de Treball 2n ESO Tecnologia Mc Graw Hill 978-8448609511 

 
Cooperativa de llibres de lectura 

(iddink)/ 
AMPA  

 Calculadora científica Casio FX-82SPXII*  (iddink)  

 Calculadora científica Casio FX-85SPXII * 
(solar) (iddink)  

 Calculadora científica TI-30XS Multiview *    (iddink)  

*Cal triar un d’aquests models de calculadora 

Material escolar addicional 

 Estoig amb material bàsic (goma, llapis, bolígrafs, maquineta,....) No compreu bolígraf 

vermell. 

 Llapis de colors i retoladors ( gamma de colors no superiors a sis) 

 Regle (al voltant de 30 cm), escaire i cartabó. 

 Memòria USB (“pen drive”) amb capacitat d’emmagatzematge no inferior a 1 Gb. 

 Xandall. 

 

 

No heu de portar: 

 TIPPEX o productes de correcció similars de pinzell o bolígraf (només s’admeten els de cinta). 

Material específic d’Educació Visual i Plàstica 

*1  Capsa plastidécor o llapis de fusta,  mínim 12 colors 
*1  Capsa de ceres "MANLEY"  de 15 colors 
*1  Capsa de retoladors de colors, mínim 12 unitats 
*1 Capsa d'aquarel·les  
*3  Pinzells, núm 6, 8  i  12  
*1  Joc d'escaire i cartabó i regle graduat de 30 cm. 
*1 Compàs amb adaptador per a portamines,  retolador  etc. 
*4 Llapis STAEDTLER núm. 1 i maquineta 
* Goma d'esborrar, preferiblement de nata. 
* Tisores de retallar  
*Llapis de mines 

 

 

 

 



 
 

 

 

Material didàctic per als alumnes de 2n d’ESO C i B 

Matèria Llibre Editorial ISBN 

Ll. Castellana LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA   Casals 978-8421861219 

Ll. Catalana LLENGUA CATALANA I LITERATURA Casals 978-84-218-6562-0 

Anglès Think Ahead ESO 2 NEW, student's book Burlington Books 978-9925-30-075-4 

Matemàtiques Quadern Matemàtiques 2ESO SM Cruïlla 9788466146197 

Geografia i 
Història 

CIÈNCIES SOCIALS 2 ESO (ATÒMIUM) Text LaGalera 9788441223035 

Física i Química Materials didàctics d’elaboració pròpia ----------  

Ed. Visual i 
Plàstica 

Visual i Plàstica II Carpeta Editorial Casals 978-84-218-6655-9 

Tecnologia Llibre de Treball 2n ESO Tecnologia Mc Graw Hill 978-8448609511 

 Cooperativa llibres de lectura (iddink) / AMPA  

 Calculadora científica Casio FX-82SPXII * (iddink)  

 Calculadora científica Casio FX-85SPXII * 
(solar) (iddink)  

 Calculadora científica TI-30XS Multiview * (iddink)  

*Cal triar un d’aquests models de calculadora 

Material escolar addicional 

 Estoig amb material bàsic (goma, llapis, bolígrafs, maquineta,....) No compreu bolígraf 

vermell. 

 Llapis de colors i retoladors ( gamma de colors no superiors a sis) 

 Regle (al voltant de 30 cm), escaire i cartabó. 

 Memòria USB (“pen drive”) amb capacitat d’emmagatzematge no inferior a 1 Gb. 

 Xandall. 

 

No heu de portar: 

 TIPPEX o productes de correcció similars de pinzell o bolígraf (només s’admeten els de cinta) 

. 

 Material específic d’Educació Visual i Plàstica 

*1  Capsa plastidécor,  mínim 12 colors 
*1  Capsa de ceres "MANLEY"  de 15 colors 
*3  Retoladors negres permanents de tres gruixos diferents. 
*1  Capsa de retoladors de colors, mínim 12 unitats 
*1 Capsa d'aquarel·les amb un mínim de 12 colors 
*3  Pinzells, núm 6, 8  i  12  
*1 Compàs amb adaptador per a portamines,  retolador  etc. 
*4 Llapis STAEDTLER núm. 1, 2 i 3 + 1 llapis d'ombres 6B 
* Goma d'esborrar, preferiblement de nata. 
* Tisores de retallar  
* Pegament 

 



 
 

 

Material didàctic per als alumnes de 3r d’ESO A  

Matèria Llibre Editorial ISBN 

Ll. Castellana LCL 3 CUADERNO DIVERSIDAD  Vicens-Vives 978-8468232461 

Ll. Catalana Materials didàctics d’elaboració pròpia -------------  

Anglès Let's GO! 1   Burlington 978-9963-47-850-7 

Matemàtiques Materials didàctics d’elaboració pròpia ----------  

Geografia i 
Història Materials didàctics d’elaboració pròpia ----------  

Física i Química Materials didàctics d’elaboració pròpia ----------  

Biologia i 
Geologia Materials didàctics d’elaboració pròpia ----------  

Tecnologia Materials didàctics d’elaboració pròpia ----------  

Música Música II ESO Ed. 2015 (cat) Casals 978-84-218-6639-9 

 Cooperativa llibres de lectura (iddink) / AMPA  

 Calculadora científica Casio fx-570 SPXII. 
CLASSWIZ* (iddink)  

 Calculadora científica Casio fx-991SPXII. 
CLASSWIZ (solar)* (iddink)  

*Cal triar un d’aquests models de calculadora 

 

Material escolar addicional 

 fulls de paper i carpeta classificadora. 

 Estoig amb material bàsic (goma, llapis, bolígrafs, maquineta,....) No compreu bolígraf 

vermell. 

 Llapis de colors i retoladors ( gamma de colors no superiors a sis) 

 Regle (al voltant de 30 cm). 

 Memòria USB (“pen drive”) amb capacitat d’emmagatzematge no inferior a 1 Gb. 

 Xandall. 

 

 

No heu de portar: 

 TIPPEX o productes de correcció similars de pinzell o bolígraf (només s’admeten els de cinta). 

 Retoladors permanents (indelebles). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Material didàctic per als alumnes de 3r d’ESO B i C 

Matèria Llibre Editorial ISBN 

Ll. Castellana LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA Casals 9788421866733 

Ll. Catalana LLENGUA CATALANA I LITERATURA Casals 978-84-218-6663-4 

Anglès 

Think Ahead 3, student's book 

Burlington 
Books 978-9925-30-084-6 

Matemàtiques Quaderns Matemàtiques 3ESO SM Cruïlla 9788466146203 

Geografia i Història CIÈNCIES SOCIALS 3 ESO (ATÒMIUM) Text LaGalera 9788441223943 

Física i Química Física i química, sèrie investiga  Santillana 978-8490472125 

Biologia i Geologia BIOLOGIA-GEOLOGIA 3 ESO  Casals 9788421866184 

Música Música II ESO Ed. 2015 (cat) Casals 978-84-218-6639-9 

Tecnologia Materials didàctics d’elaboració pròpia ----------  

 Cooperativa llibres de lectura (iddink)/AMPA  

 Calculadora científica Casio fx-570 SPXII. 
CLASSWIZ* (iddink)  

 Calculadora científica Casio fx-991SPXII. 
CLASSWIZ (solar)* (iddink)  

*Cal triar un d’aquests models de calculadora 

Material escolar addicional 

  fulls de paper i carpeta classificadora. 

 Estoig amb material bàsic (goma, llapis, bolígrafs, maquineta,....) No compreu bolígraf 

vermell. 

 Llapis de colors i retoladors ( gamma de colors no superiors a sis) 

 Regle (al voltant de 30 cm). 

 Memòria USB (“pen drive”) amb capacitat d’emmagatzematge no inferior a 1 Gb. 

 Xandall. 

 

No heu de portar: 

 TIPPEX o productes de correcció similars de pinzell o bolígraf (només s’admeten els de cinta). 

 Retoladors permanents (indelebles). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Material didàctic per als alumnes de 4t d’ESO A i D 

Matèries comunes 

Matèria Llibre Editorial ISBN 

Ll. Castellana LCL 4 CUADERNO DIVERSIDAD  VicensVives 978-8468239668 

Ll. Catalana Materials didàctics d’elaboració pròpia -------------  

Anglès Let's GO! 2  Burlington 978-9963-47-855-2 

Matemàtiques Materials didàctics d’elaboració pròpia ----------  

Geografia i 
Història Materials didàctics d’elaboració pròpia ---------- 

 

 Cooperativa llibres de lectura (iddink)/ AMPA  

 Calculadora científica Casio fx-570 SPXII. 
CLASSWIZ* (iddink)  

 Calculadora científica Casio fx-991SPXII. 
CLASSWIZ (solar)* (iddink)  

*Cal triar un d’aquests models de calculadora 

Matèries optatives 

LLibre Editorial ISBN 

BIOLOGIA-GEOLOGIA 4 ESO  Casals 978-84-218-6089-2 

Ciències aplicades a l'activitat 
professional  Sèrie Investiga Santillana 978-8490470350 

Física i Química (llicència digital) Science Bits 978-8494700811 

Llatí Casals 978-84-21861103 

Tecnologia Materials didàctics 
d’elaboració pròpia ---------- 

Quadern de Dibuix Tècnic  Sèrie Dissenya Ed Santillana 9788490478349 

Material escolar addicional 

 fulls de paper i carpeta classificadora. 

 Estoig amb material bàsic (goma, llapis, bolígrafs, maquineta,....) No compreu bolígraf 
vermell. 

 Llapis de colors i retoladors ( gamma de colors no superiors a sis) 

 Regle (al voltant de 30 cm). 

 Memòria USB (“pen drive”) amb capacitat d’emmagatzematge no inferior a 1 Gb. 

 Xandall. 
Material específic només pels alumnes que facin l’optativa “Dibuix i creació” 

*1  Capsa plastidécor,  mínim 12 colors 
*1  Capsa de ceres "MANLEY"  de 15 colors 
*3  Retoladors negres permanents de tres gruixos diferents. 
*1  Capsa de retoladors de colors, mínim 12 unitats 
*1 Capsa d'aquarel·les amb un mínim de 12 colors 
*3  Pinzells, núm 6, 8  i  12  
*1  Joc d'escaire i cartabó i regle graduat de 30 cm. 
*1 Compàs amb adaptador per a portamines,  retolador  etc. 
*4 Llapis STAEDTLER núm. 1, 2 i 3 + 1 llapis d'ombres 6B 
* Goma d'esborrar, tisores de retallar i  pegament 



 
 

 

Material didàctic per als alumnes de 4t d’ESO  B i C  

Matèries comunes 

Matèria Llibre Editorial ISBN 

Ll. Castellana LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  Casals  978-8421860953 

Ll. Catalana LLENGUA CATALANA I LITERATURA Casals 978-84-218-6093-9 

Anglès Think Ahead ESO 4 NEW, student's Book Burlington 
Books 

978-9925-30-093-8 

Matemàtiques Quaderns Matemàtiques 4ESO SM Cruïlla 9788466146210 

Geografia i Història CIÈNCIES SOCIALS 4 ESO (ATÒMIUM) Text LaGalera 9788441223042 

 Cooperativa de llibres de lectura (iddink)/ AMPA  

 Calculadora científica Casio fx-570 SPXII. 
CLASSWIZ* (iddink)  

 Calculadora científica Casio fx-991SPXII. 
CLASSWIZ (solar)* (iddink)  

*Cal triar un d’aquests models de calculadora 

Matèries optatives 

LLibre Editorial ISBN 

BIOLOGIA-GEOLOGIA 4 ESO  Casals 978-84-218-6089-2 

Ciències aplicades a l'activitat 
professional - Sèrie Investiga Santillana 978-8490470350 

Física i Química (llicència digital) Science Bits 978-8494700811 

Llatí Casals 978-84-21861103 

Tecnologia Materials didàctics 
d’elaboració pròpia ---------- 

Quadern de Dibuix Tècnic  Sèrie Dissenya Ed Santillana 9788490478349 

Material escolar addicional 

 fulls de paper i carpeta classificadora. 

 Estoig amb material bàsic (goma, llapis, bolígrafs, maquineta,....) No compreu bolígraf 
vermell. 

 Llapis de colors i retoladors ( gamma de colors no superiors a sis) 

 Regle (al voltant de 30 cm). 

 Memòria USB (“pen drive”) amb capacitat d’emmagatzematge no inferior a 1 Gb. 

 Xandall. 
 

Material específic només pels alumnes que facin l’optativa “Dibuix i creació” 

*1  Capsa plastidécor,  mínim 12 colors 
*1  Capsa de ceres "MANLEY"  de 15 colors 
*3  Retoladors negres permanents de tres gruixos diferents. 
*1  Capsa de retoladors de colors, mínim 12 unitats 
*1 Capsa d'aquarel·les amb un mínim de 12 colors 
*3  Pinzells, núm 6, 8  i  12  
*1  Joc d'escaire i cartabó i regle graduat de 30 cm. 
*1 Compàs amb adaptador per a portamines,  retolador  etc. 
*4 Llapis STAEDTLER núm. 1, 2 i 3 + 1 llapis d'ombres 6B 
* Goma d'esborrar, preferiblement de nata, tisores de retallar i pegament 



 
 

 

 
 

 


