
LLIBRES i MATERIAL - EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA 3r i 4t
Curs 2022-2023

LLIBRES

Els materials propis d’ESO3-4 es donaran als alumnes.
Les llicències dels llibres digitals es tramitaran des de l’escola i es cobraran en el rebut de
material del mes de juliol. També l’accés a la plataforma de llibres de lectura d’anglès,
Fictionexpress.

ESO 3

CATALÀ Materials propis*
Llibre de lectura que es concretarà durant el curs

CASTELLÀ Materials propis*
La Celestina, Fernando de Rojas
ISBN-13. 978-8431639211 Vicens Vives

SOCIALS Geografia i Història 3 Comunitat en Xarxa
CAT
ISBN 978-84-682-8584-9

Materials propis*

Vicens Vives

ANGLÈS Advanced Think Ahead 3
Student’s Book     
978-9925-30-112-6

Burlington books

Workbook digital
Llibre de lectura Fictionexpress

CIÈNCIES NATURALS Llibre digital Science Bits

Optativa ESO3: Segona llengua estrangera

FRANCÈS Materials propis
Llibre de lectura (es gestiona des de l’escola)

ESO4

CATALÀ Materials propis*
Ara que estem junts, Roc Casagran

CASTELLÀ
Materials propis*
Marina, Carlos Ruiz Zafón
Historia de una escalera, Buero Vallejo ISBN-13.978-8467033281 Austral

SOCIALS G i H Geografia i Història 4
ISBN 978-84-682-3601-8 Vicens Vives

ANGLÈS

Advanced Think Ahead 4
Student’s Book     
978-9925-30-117-1 Burlington books

Workbook digital
Llibre de lectura Fictionexpress

Optatives ESO4

FRANCÈS Materials propis
Llibre de lectura (es gestiona des de l’escola)

BIOLOGIA I
GEOLOGIA

Llibre digital Science Bits



MATERIAL

El material s’utilitzarà com a eina educativa tant pel respecte com per l’estalvi i l’ús que se’n fa.

Cal aprofitar el material que ja tenim. No és necessari que tot sigui nou. S’ha de posar el nom als
llibres i és aconsellable folrar-los.

● Calculadora científica. Pot ser un model senzill tipus CASIO fraction FX-82 o bé models que
serviran per a batxillerat: CASIO fx-991SPX Iberia.

● Fulls (quadriculats i blancs) i material per al treball diari (carpesà, bolis, llapis, colors, tisores,
regle de 20 cm)

● Bata per fer plàstica, laboratori i tecnologia

● Boc'n'roll o carmanyola per dur l’esmorzar

● L’Agenda escolar la proporciona a tots els alumnes l’escola amb la col·laboració de l’Ajuntament
de Llinars

● Material específic de matèries:

o Informàtica (optativa ESO4)
▪ Ordinador portàtil

o Educació visual i plàstica (ESO3 i optativa ESO4)
▪ Llapis numeració 2H, 3B i HB
▪ Carpeta per a plàstica mida dinA3 preferiblement tapa dura
▪ Regle de 40 cm transparent
▪ Escaire i cartabó de 25 cm aprox. sense cm marcats
▪ Llapis de colors (12 o 24 unitats)

● Dispositiu electrònic: al llarg del curs hi haurà moments en què serà necessari l’ús d’un dispositiu
electrònic (tablet, iPad, netbook, PC portàtil, ultrabook...) per a treballar a l’aula. Cal portar el
dispositiu personal de casa (l’alumnat de 3r i 4t pot seguir utilitzant l'iPad del projecte 1x1).

● Auriculars petits


