
La biblioteca de l'Institut Cristòfol Despuig de 
Tortosa disposa almenys de dos exemplars de 
totes les lectures obligatòries del curs 2018-2019
de les assignatures de Llengua catalana i 
literatura, Lengua castellana y literatura, 
Anglès, Francès i Cultura clàssica.

PUC ENDUR-ME UN LLIBRE A 
CASA EN PRÉSTEC?
Podeu demanar qualsevol d'aquests llibres            
en préstec. Només heu de demanar-los a la 
responsable del préstec de la biblioteca. L'horari   
de préstec és a l'hora del pati, i dilluns, dimarts        
i dijous de 15.30 a 17.30 h.

QUANTS DIES PUC TENIR-LO?
Podeu tenir qualsevol d'aquests llibres en préstec 
durant quinze dies. Si ningú més l'ha demanat, 
podreu prorrogar el préstec deu dies més. 

SI ESTÀ DEMANAT, COM PUC 
ACONSEGUIR-LO?
Si ja està demanat, des de la nostra biblioteca 
podeu consultar els catàlegs de les biblioteques 
públiques de l'entorn i demanar-lo allí.

PUC DEMANAR ALTRES LLIBRES 
QUE NO SIGUEN DE LECTURA 
OBLIGATÒRIA?
Podeu demanar en préstec qualsevol llibre            
de lectura. El termini per tornar qualsevol llibre    
és de quinze dies prorrogables.

  

   

L'Institut Cristòfol Despuig
ha participat en el projecte d’innovació
educativa La biblioteca escolar Puntedu,

promogut pel Departament d'Educació. 

El projecte respon a la voluntat d'oferir
un ensenyament de qualitat i adaptat

a les noves tecnologies.
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biblioteca@insdespuig.cat
http://agora.xtec.cat/insdespuig/biblioteca/

LECTURES OBLIGATÒRIES 

ESO
 CURS 2018-2019

BIBLIOTECA

http://agora.xtec.cat/insdespuig/biblioteca/


1r ESO                                                  

Anglès

-William Tell and Other Stories. Retold by 
John Scott. Oxford University Press. (2) 

Francès (optativa)

-Brigitte Faucard. L'arc-en-ciel. Santillana 
Français. (5)

Mitologia (optativa)

-Lectura de clàssics adaptats (a escollir).

Català

-Gemma Pasqual. Xènia, tens un 
WhatsApp. Barcanova. (2)
-Lectura de lliure elecció (dues).

Castellà

-Sor Juana Inés de la Cruz. Selección de 
recetas.*
-Lectura de lliure elecció (dues).

2n ESO                                                

Anglès

-Julie Hart. The Magic Pen. Burlington 
Books. (2)

Francès (optativa)

-Lidia Parodi, Marina Vallaco. Énigme en 
Périgord. Vicens-Vives, Chat Noir. (4)

Català

-Jordi Sierra i Fabra. La sang de la terra. 
Onada. (2)
-Lectura de lliure elecció (dues).

Castellà

-Sor Juana Inés de la Cruz. Selección de 
recetas.*
-Lectura de lliure elecció (dues).

3r ESO                                                 

Anglès

-Sir Arthur Conan Doyle. A Sherlock 
Holmes Collection. Burlington Books. (2)

Francès (optativa)

-Juliette Blanche. Une étrange disparition. 
Vicens-Vives, Chat Noir. (2)

Català

-Lectura de classics adapats (per determinar).
-Lectura de lliure elecció (dues).

Castellà

-Sor Juana Inés de la Cruz. Selección de 
recetas.*
-Lectura de lliure elecció (dues).

4t ESO                                                 

Anglès

-Micky Jenkins. Witches Secrets and Lies. 
Burlington Books. (2)

Francès (optativa)

-Victor Hugo. Les Misérables. Vicens-
Vives. (2)

Cultura clàssica (optativa)

-Lectura de clàssics adaptats (a escollir).

Català

-Maria Aurèlia Capmany. Cartes impertinents.*
-Lectura de lliure elecció (dues).

Castellà

-Sor Juana Inés de la Cruz. Selección de 
recetas.*
-Lectura de lliure elecció (dues).

* Dossier del professorat. (Entre parèntesis, 
exemplars disponibles a la biblioteca).
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