
 

 

Llibres i material 1r d’ESO. Diversitat –Grups PI i PIM-.  Curs 2018-19                                                                                                                                             

• Aquest curs l’AMPA, juntament amb l’Institut i amb l’aprovació del Consell Escolar, ofereix a les famílies un Projecte de 

Reutilització de llibres de text que gestionarà l’empresa Iddink. La comanda es podrà fer des de finals de juny a través de: 

o Comanda online (www.iddink.cat) 

o Per telèfon trucant al 902 565 411  

o Presencialment al Centre el dia 12 de juliol de 10h a 14.30h 

• En el cas de les famílies que preferiu una altra opció, també podeu trobar els Llibres en paper i les Lectures a partir de l’11 

d’agost fins al 18 de setembre a la Cooperativa Abacus, ronda Sant Antoni M. Claret, 39-41, Girona. Tel. 972 96 50 30. Email: 

girona@abacus.coop 

● Si voleu els llibres i material de segona mà, podeu aprofitar el bloc de la web de l’institut on diu Intercanvi de material  i 

consultar si algú els ofereix. 

              

1. Llibres en paper 

MATÈRIA/TÍTOL                     EDITORIAL ISBN 

New English in Use  1 Students’book  

New English in Use 1, Workbook and vocabulary 

Burlington 

Burlington 

978-9963-51-657-5 

978-9963-51-659-9 

GH. Geografia i Història. Quadern diversitat 

Llengua Catalana i literatura. Quadern TGV 

Lengua castellana: texto, gramàtica, vocabulario 1  

Biologia i Geologia 1 

Tecnologia 1. Llibre de treball 

Vicens Vives 

Teide 

Teide 

Casals 

McGraw Hill 

978-84-682-3256-0  

978-84-307-4941-6  

978-84-307-4943-0*NOU 

978-84-218-5466-2 

978-84-481-9560-1 

 



2. Lectures 

MATÈRIA/TÍTOL EDITORIAL 

 

ISBN 

 

Castellà 

Mazzariol, G: Mi hermano persigue dinosaurios 

 

 

                     Random House 

 

 

978-84-165-8819-0 

 

 

3 . Material específic d’Educació Visual i Plàstica      

          Regle de 30 o 40cm. Goma d’esborrar  

          Llapis de fusta (B6)  i un llapis portamines 

          3 retoladors numerats (0.2, 0.4 i 0.8) 

          Joc d'escaires i compàs de precisió 

         Pinzells n4 i n1 

Carpeta per posar-hi tot el material  (tamany Din A4) 

Tèmperes d’ús escolar amb colors primaris: magenta, cian, 

groc, més el blanc i el negre 

Plec de làmines A4 (25), gramatge 250gr (sense marge ni 

caixetí) 

*USB pendrive (poden compartir amb altres matèries) 

 

 

● La resta de matèries treballa amb aules virtuals i/o material complementari. A partir de l’inici de curs s’haurà d’adquirir la 

resta de material, que facilitarà el propi centre: 

      A)  Dossiers:   Matemàtiques i Música           

                        

      B)  Equipament esportiu: samarreta d’Educació Física 

 

      C)  Educació visual i plàstica: quota d’ús d’eines TIC a l’aula amb Photoshop cloud 

● A principi de curs, el centre informarà de la quota per l’adquisició del material dels apartats A, B i C 

 


