
La biblioteca de l’Institut Cristòfol Despuig de 
Tortosa disposa almenys de dos exemplars de 
totes les lectures obligatòries del curs 2020-2021
de les assignatures de Llengua catalana i 
literatura, Lengua castellana y literatura, 
Anglès, Francès, Cultura clàssica i  Socials.

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.

c. de Rubí, 16 
43500 Tortosa

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

LECTURES 

1 ESO
 CURS 2020-2021

BIBLIOTECA

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


1r ESO                                                   

Anglès

-Retold by John Escott. William Tell and 
Other Stories. Oxford, Col. Dominoes (B)

Francès (optativa)

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

Mitologia (optativa)

-Lectura de clàssics adaptats (a escollir).

Català

1r trimestre 

-Prats, Lluís. HachiKo. El   gos que esperava  .     
La Galera (B)

2n trimestre (a escollir)

- Boyne, John. El noi del pijama de ratlles. 
Grup62 (eB, B)

- Sierra i Fabra, Jordi. La biblioteca dels llibres 
buits. Cruïlla

- Xirinacs, Olga. Un cadàver per sopar. 
Columna Jove

- Amelin, Michael. L’amenaça del minotaure. 
Baula

- Pascual, Gemma. Marina. Alfaguara-
Voramar (B)

- Canal, Eulàlia. Un petó de mandarina. 
Barcanova (eB, B)

Tercer trimestre (a escollir)

- Minte-König. Febre de teatre. Cruïlla
- Price, Susan. El pacte dels Sterkarm. 

Empúries
- Terrados, Jaume. El crit del comte Arnau. 

Cruïlla
- Teixidor, Emili. El crim de la hipotenusa. 

Cruïlla (B)
- Canela, Mercè. La casa de les acàcies. 

Barcanova (B)
- Dahl, Roald. Matilda. Empúries (eBiblio, B)

Castellà

1r trimestre 

-Maria Angelidou. Mitos griegos. Vicens-
Vives, Col. Cucaña (B)

2n i 3r trimestre (a escollir una per trimestre)

-Cuca Canals. El joven Poe: El misterio de la 
calle Morgue. Edebé, Col. Plan Lector (eB)

-Beatriz Osés. Erik Vogler y los crímenes del rey 
blanco. Edebé, Col. Plan Lector (eb)

-Toti Martínez de Lezea. Muerte en El 
Priorato. Santillana, Col. Serie azul (eb, B)

-Rosa Huertas. El verano del incendio. 
Santillana, Col. Serie azul

-Manuel L. Alonso. Sin miedo. Santillana, 
Col. Serie azul (B)

-Pedro Sorela. Cambio de amigos. Santillana, 
Col. Serie azul (eb)

* Dossier del professorat. 
Entre parèntesis, disponible a la nostra 
biblioteca: B; eBiblioteca Catalunya: eB; 
ebiblioteca.org: eb.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17848373
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=18282268
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=18282268
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=18318154
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14865104
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17352688
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=16871250
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=16822488
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15320111
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15674970
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17350386
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17350386
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=16313019
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17865468
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17865468


La biblioteca de l’Institut Cristòfol Despuig de 
Tortosa disposa almenys de dos exemplars de 
totes les lectures obligatòries del curs 2020-2021
de les assignatures de Llengua catalana i 
literatura, Lengua castellana y literatura, 
Anglès, Francès, Cultura clàssica i  Socials.

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.

c. de Rubí, 16 
43500 Tortosa

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

LECTURES 

2 ESO
 CURS 2020-2021

BIBLIOTECA

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


2n ESO                                                 

Anglès

-Dominic Butler. A Dangerous Game. 
Burlington Books (B)

Francès (optativa)

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

Català

1r trimestre 

-Sierra i Fabra, Jordi. L'assassinat del professor 
de matemàtiques. Barcanova (B)

2n trimestre (a escollir)

-Aliern, Francesca. La jove Laura. Cossetània. 
-Arasa, Cinta. Vaig fer la maleta un dia de juny. 

Edicions del Bullent (B)
-Burgas, Àngel. N  oel et busca  . La Galera (B)
-Company, Flavia. Al teu rotllo. Cruïlla (B)
-Filipovic, Zlata. El diari de Zlata. Columna 

(eB, B)
-Pedrolo, Manuel de. Mecanoscrit del segon 

origen. Edicions 62 (eB, B)
-Roca, Maria Carme. Qui és el de la foto? 

Bromera (eB)

3r trimestre (a escollir)

-Aritzeta, Margarida. Cita a la Paret de Gel. 
Onada (B)

-Dalh, Roald. L’autoestopista. Estrella Polar (eB)
-Gómez, Ricardo. El caçador d'estrelles. Baula (B)
-Lienas, Gemma. El diari vermell de la Carlota.

Empúries (eB, B)
-Lluch, Enric. Després del silenci. Onada (B)
-Pla, Joan. La violinista de París. Bromera (B)
-Sierra i Fabra, Jordi. També van ser joves. Casals (B)

Castellà

1r trimestre

-Rosa Navarro Durán (adap.). El Cid. Edebé 
(B)

2n i 3r trimestre (a escollir una per trimestre)

-Francesc Miralles. El secreto de Picasso. 
Umbriel (eb)

-Andrés Guerrero. La chica que patina y el 
tonto que la quiere. Santillana (B)

-Fernando Lalana. La maldición de bronce. 
Santillana (B)

-Fernando de Rojas, José A. Torregrosa 
(adap.). La Celestina. Anaya (B)

* Dossier del professorat. 
Entre parèntesis, disponible a la nostra 
biblioteca: B; eBiblioteca Catalunya: eB; 
ebiblioteca.org: eb.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17817220
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15792370
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=16822603
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17106882
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=16460326
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14898353
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14531634
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17352759
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15320214
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15320214
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14865757
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=16743553
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=16743553
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17527492
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14665536
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14665536
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15571457
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15571457


La biblioteca de l’Institut Cristòfol Despuig de 
Tortosa disposa almenys de dos exemplars de 
totes les lectures obligatòries del curs 2020-2021
de les assignatures de Llengua catalana i 
literatura, Lengua castellana y literatura, 
Anglès, Francès, Cultura clàssica i  Socials.

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.

c. de Rubí, 16 
43500 Tortosa

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

LECTURES 

3 ESO
 CURS 2020-2021

BIBLIOTECA

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


3r ESO                                                 

Anglès

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

Alemany (optativa)

-Mary Shelley. Frankenstein. CIDEB

Francès (optativa)

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

Català

1r trimestre

-Casagran, Roc. Ara que estem junts. Columna 
(eB, B)

2n trimestre (a escollir)

-Joseph Bédier. El romanç de Tristany i Isolda. 
Quaderns Crema (B)

-Àngel Burgas. La mirada indiscreta. Bambú 
Lector (B)

-K. L. Going. Xaval gras es menja el món. 
Edicions de 1984 (B)

-Susana Tamaro. Vés on et porti el cor. 
Columna 62  

-Manel Ollé. Macianet el Ventallenc. Pagès (B)
-Albert Sánchez Piñol. La pell freda. La 

Campana (eB, B)

3r trimestre (a escollir)

-Jesús Moncada. El cafè de la Granota. 
Educaula 62 (eB, B)

-Francesc Puigpelat. L’artilleria de Mr. Smith 
(una història perfecta). Bambú Lector 

-Mercè Rodoreda. La plaça del Diamant. Proa 
(eB, B)

-Albert Espinosa. El que et diré quan et torni a 
veure. Rosa dels Vents

-Xabier Coluig. El manuscrit Despuig. Lo 
miracle dels captius. L'autor.

-Pau Joan Hernàndez. L'ombra del Stuka. 
Estrella Polar (B)

Castellà

1r trimestre

-Fernando de Rojas, José A. Torregrosa 
(adap.). La Celestina. Anaya (B)

2n trimestre (obligatòria)

-Lazarillo de Tormes, Rosa Navarro Durán 
(adap.). Edebé (B)

3r trimestre (a escollir)

-Rafael Salmerón. El club. Santillana.
-Jordi Sierra i Fabra. Lágrimas de sangre. 

Alfaguara
-César Vidal. El último tren a Zúrich. 

Santillana (eb)
-Heinz Delam. La sima del diablo. Santillana 

(eb, B)
-José María Latorre. La profecía del abad negro. 

Alfaguara (eb, B)
-Rodrigo Muñoz Avia. La jaula de los gorilas. 

Alfaguara (B)

* Dossier del professorat. 
Entre parèntesis, disponible a la nostra 
biblioteca: B; eBiblioteca Catalunya: eB; 
ebiblioteca.org: eb.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15554080
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15303241
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=18070801
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15792366
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14866472
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15116487
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15562171
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14981588
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14835985
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=16818822
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15082826
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17897436
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14835324
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literatura, Lengua castellana y literatura, 
Anglès, Francès, Cultura clàssica i  Socials.

PUC ENDUR-ME UN LLIBRE A 
CASA EN PRÉSTEC?
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L’Institut Cristòfol Despuig
ha participat en el projecte d’innovació
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4 ESO
 CURS 2020-2021

BIBLIOTECA

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


4t ESO                                                 

Ciències socials

-Art Spiegelman. Maus. Relat d'un supervivent. 
Inrevés. (B)

Anglès

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

Alemany (optativa)

-Cinzia Medaglia, Achim Seiffarth. Die 
Nachbarn. CIDEB

Francès (optativa)

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

Cultura clàssica (optativa)

-Lectura de clàssics adaptats (a escollir).

Català

1r trimestre

-Simó, Isabel-Clara. Júlia. Bromera (B)

2n trimestre
 
-Aliern, Francesca: La menestrala. Cossetània
-Anglada, Maria Àngels. El violí d’Auschwitz. 

Columna Jove (eB, B)
-Bertrana, Prudenci. Josafat. (eB, B)
-Carranza, Andreu. L’hivern del Tigre. Planeta (B)
-Guimerà, Àngel. Mar i cel. (B)
-Pellissa, Gemma. Glopades de riu. Voliana (B)
-Puig i Ferreter, Joan. Aigües encantades. (eB, B)
-Sagarra, Josep Maria de. El cafè de la Marina. (eB, B)
-Torrent, Ferran. Gràcies per la propina. Bromera (B)

3r trimestre

-Rodoreda, Mercè. Tria de contes.*

Castellà
 
1r trimestre

-Federico García Lorca. La casa de Bernarda 
Alba. (eB, B)

2n trimestre

-Selección de poemas*

3r trimestre (a escollir)

-Gustavo Adolfo Bécquer. Rimas y leyendas 
(eB, B)

-Carmen Laforet. Nada (eBiblio, B)
-Miguel Mihura. Tres sombreros de copa (eb, B)
-Carlos Ruiz Zafón. Marina. Planeta (eb, B)
-Carlos Ruiz Zafón. El príncipe de la niebla. 

Planeta (eB, B)
-Maite Carranza. Palabras envenenadas. Edebé 

(eb, B)

* Dossier del professorat. 
   Entre parèntesis, disponible a la nostra 

biblioteca: B; eBiblioteca Catalunya: eB; 
ebiblioteca.org: eb.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15641563
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14949155
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14897543
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14999005
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14840854
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14966656
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14933546
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14933546
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15124051
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15562161
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14839709
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=18220048
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15814475
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14977605
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=14842380
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=15116106
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=16822614
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=17865736
https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/epergam/web/fitxa.jsp?id=18304055
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