
 

Llibres i material 2n d’ESO. Grups Diversitat -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 mitjans 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 Socials, Francès o les lectures obligatòries, també podeu aprofitar el bloc de la web de 

l’institut, a l’apartat Intercanvi de material  i consultar si algú els ofereix. 

 

 

 

 

 



1. Llibres en paper 

 

MATÈRIA/TÍTOL EDITORIAL ISBN 

   

Lengua Castellana: texto, gramática, vocabulario 2 

 

Llengua Catalana i literatura    
2n ESO Quadern TGV 

              Teide 

 

              Teide 

978-84-307-4944-7 NOU!  

 

 

978-84-307-4942-3 

Ciències Socials 

GiH. Quadern de diversitat. Aula 3D 

 

Tecnologia 2. Llibre de treball 

          Vicens Vives  

 

McGraw Hill 

 

978-84-682-4002-2  

 

978-84-486-0951-1  

Francès (només per als alumnes que facin 
aquesta matèria optativa anual) 

Adosphère 1. Méthode de français 

Adosphère 1. Cahier d’activités 

 

 

Hachette 

Hachette 

 

 

978-84-675-4576-0 

978-84-675-4580-7 

    

 



2. Lectures 

 

MATÈRIA/TÍTOL 
 

EDITORIAL 
 

ISBN 

Lengua Castellana 

Wonder. La lección de August 
 

 

Random House 

 

978-841-559-4024 

 

Llengua Catalana 

García, D.:  L’esclau del Mercadal                                          

Burgas, À.. : L’edat del despertar 

 

Bromera 

La Galera 

 

978-847-6608-371 

978-842-4637-217 

 

 

• 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:              

           

          Ciències de la naturalesa 2:  dossiers amb material complementari de Física i Química  

          Música: Dossier d’activitats 

   

B) Material específic de Matemàtiques: es recomana disposar d’una calculadora CASIO FX - 82MS (o similar) 

 

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



 


