
 

 
 

 

LLIBRES  E10-14 (EP5 i EP6) 
Curs 2022-2023 
 
E 10-14 
 
EP 5 
Català Material confeccionat per l’escola* 

 Llibres de lectura Llibres socialitzat* 

Castellà Material confeccionat per l’escola * 

 Llibres de lectura Llibres socialitzats* 

Anglès Material confeccionat per l’escola* 

Llibre socialitzat* 

Matemàtiques Material confeccionat per l’escola * 

Coneixement del 
medi  

Llibre socialitzat* 

Material confeccionat per l’escola* 

Música Quadernet d’activitats** 

 
EP 6 
Català Material confeccionat per l’escola* 

Castellà Material confeccionat per l’escola* 

 Llibre de lectura Llibre socialitzat* 

Anglès Mosaic 1 workbook  ISBN-978-01-946-6611-4 Oxford 

Mosaic 1 student’s book ISBN-978-01-946-6610-7 Oxford 

Matemàtiques Material confeccionat per l’escola* 

Coneixement del 
medi  

Llibre socialitzat* 

Material confeccionat per l’escola* 

Música Quadernet d’activitats** 

 
 
(*)Tot el material confeccionat i entregat des de l’escola, així com els llibres socialitzats, es cobraran en el rebut del mes de 
juliol. Abans, rebreu per correu electrònic l’import corresponent al curs del vostre fill. 
(**) L’editorial ens proporciona el quadernet d’activitats que es cobrarà a les famílies 

 
 



 

 
 

 

 
LLIBRES i MATERIAL EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 1 i 2  
curs 2022-23 
 
 
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 1 i 2 
 
 
● En les matèries de català, matemàtiques, tecnologia, plàstica, música, espais d’aprenentatge 

i naturals d’ESO1 no hi ha llibre i s’utilitzarà material confeccionat per l’escola. 
 

ESO 1	
CASTELLÀ VIGÍA Lengua castellana y literatura 1 

ISBN 978-84-307-8984-9 
Teide 

SOCIALS GIH 1 en Xarxa (NOVA EDICIÓ 2020)    
ISBN: 978-84-682-7184-2  

Vicens Vives 

ANGLÈS (*) MOSAIC 1 Student's Book (en paper) 
ISBN 978-01-946-6610-7 
Només l’han de comprar ALUMNES NOUS, els 
altres fan servir el que van fer servir a EP6 
Workbook digital 

Oxford 

 
(*) La llicència del workbook digital es tramitarà des de l’escola, es donarà als alumnes a principi de curs i es 
cobrarà en el rebut de material del mes de juliol 

 
ESO 2  

CASTELLÀ VIGÍA Lengua castellana y literatura 2 
ISBN 978-84-307-9085-2 

Teide 

LECTURA 
CASTELLÀ 

Don Quijote (adaptados cucaña) 
ISBN 978-84-316-7637-7 

Ed. Vicens Vives 
  

SOCIALS GIH 2 en Xarxa (NOVA EDICIÓ 2021)    
ISBN: 978-84-682-7895-7 

Vicens Vives 

ANGLÈS (**) MOSAIC 2 Student's Book (en paper) 
ISBN 978-01-946-6624-4 
Workbook digital 

Oxford 

NATURALS (**) Llibre digital Science Bits 

  
(**) Les llicències del workbook digital i del llibre digital de naturals es tramitaran des de l’escola, es donaran 
als alumnes a principi de curs i es cobraran en el rebut de material del mes de juliol. 

 
Optativa ESO1-2: Segona llengua estrangera (francès) 
El llibre de francès es compra des de l’escola quan se saben els alumnes que faran francès. 
  
 


