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LLIBRES DE TEXT I MATERIALS 

CURS 2021/22 

 

1 ESO 
MATÈRIES COMUNES 
 
Geografia i història. Vicens Vives. ISBN 978-84-682-3061-0  
 
Biologia i geologia. Editorial Science Bits (paquet Workbook) 
 

1. Accediu a la pàgina web: https://www.getsb.es/ 

2.- Seleccioneu l’escola i introduïu el CODI DE COMPRA exclusiu de l’escola: 
7C7B858187 

3.- Introduïu les dades personals del comprador i un correu electrònic vàlid.  

4.- Seguiu les instruccions de pagament del TPV.  

5.- En finalitzar la compra, el web us proporcionarà el CODI D’ACTIVACIÓ del LLIBRE 
DIGITAL. El podeu imprimir in situ o anotar-lo. També el rebreu per email (si no el rebeu, 
reviseu la safata de correu no desitjat).  

6.- Haureu de conservar aquest codi fins al setembre. El primer dia de classe, l’alumne/a 
haurà de portar-lo a l'aula per poder activar el llibre digital que li donarà el seu/va 
professor/a.  

7.-Pel que fa als llibres en paper, els rebreu a l'institut i també els lliurarem als alumnes el 
primer dia de classe, quan els alumnes activin la seva llicència.  

Preguem facin la compra anticipadament perquè els llibres arribin a temps a l'institut. 
L'editorial farà únicament dues trameses de llibres en paper: una el 15 de setembre i l'altra 
el 15 d’octubre.  

 
Tecnologia. ATOMIUM Ed. Text La Galera ISBN 9788441223974 
 
Llengua catalana i literatura. Text-la Galera ISBN: 978-84-412-2389-9 
 
Lengua castellana y literatura. Vicens Vives. ISBN 9788468232492 
 
Anglès. Way to English ESO 1 Workbook + Language Builder (Catalan) 978-9963-51-631-5 
 
Matemàtiques. (editorial math-bits) 
 

1.-Accediu a la pàgina web: https://www.getsb.es/ 
 
2.-Seleccioneu l’escola i introduïu el CODI DE COMPRA exclusiu de l’escola:    

     7C7B858187 
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3.-Introduïu les dades personals del comprador i un correu electrònic vàlid. 
 
4.-Seguiu les instruccions de pagament del TPV.  
 
5.-En finalitzar la compra, el web us proporcionarà el CODI D’ACTIVACIÓ del LLIBRE 
DIGITAL. El podeu imprimir in situo anotar-lo. També el rebreu per email (si no el rebeu, 
reviseu la safata de correu no desitjat). 
 
6.-Haureu de conservar aquest codi fins al setembre. El primer dia de classe, l’alumne/a 
haurà de portar-lo a l'aula per poder activar el llibre digital que li facilitarà el seu/va 
professor/a. 
 
7.-Pel que fa als llibres en paper, els rebreu a l'institut i els lliurarem als alumnes el primer 
dia de classe, quan els alumnes activin la seva llicència. El pagament de la llicència s’ha 
de realitzar de l’1 de juliol al 31 d’agost. 

 
Visual i Plàstica. Sense llibre. Dossier fotocopiable. 
 
 
MATÈRIES OPTATIVES (NOMÉS PER A L'ALUMNAT QUE FACI LA MATÈRIA) 
(S’adjudicarà l’alumnat al juliol ) 
 
Francès. Club Parachute 1, Cahier d’exercices, Santillana 9788490493977 
(Només s'ha de comprar el llibre d'exercicis) 
 
Religió.- Dossier que facilitarà el professor a inici de curs. 
 
 
LLIBRES DE LECTURA DE LES MATÈRIES COMUNES 
 
Lengua castellana y literatura 
· Prats, Luis. Hachiko. Ed. La Galera. ISBN: 978-84-246-5975-2 
 
Anglès 
· Jules Verne, Around the world in Eighty Days, Oxford Dominoes Starter ISBN 
9780194639118 
 
 
MATERIALS PER A LA MATÈRIA D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
 

• Compàs metàl·lic amb acoplador universal. 
• Regle 30 cm. Escaire 25cm i cartabó 25cm sense bisellat, ni mil·limetrat. 
• Colors de fusta i retoladors (es poden reutilitzar d’altres cursos). 
• Llapis 5B, 2H. 
• Pilot negre 0.5 mm. 

 
 
MATERIALS PER A LA MATÈRIA DE MÚSICA 
 
Flauta de bec (serveix la de primària)  


