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1r d’ESO  
MATÈRIES  

LLENGUA CATALANA I LITERATURA  
- (R) Llengua Catalana 1. Llibre de coneixements. Ed. Barcanova 978-84-489-4671-5 
- (R) Llengua Catalana 1. Dossier d’aprenentatge. Ed. Barcanova 978-84-489-4672-2 
- (R)  “L’assassinat del professor de matemàtiques,” J. Sierra Ed. Barcanova  

ISBN 978-84-489-1942-9
 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA  
- (R) Lengua Castellana 1. Libro de conocimientos. Ed. Barcanova 978-84-489-3611-2 
- (R) Lengua Castellana 1. Dosier de aprendizaje. Ed. Barcanova 978-84-489-3612-9 
- (R) “Nata y chocolate”, Alicia Borrás.   Ed. ANAYA    ISBN 978-84-667-9301-8 
- Dossier de literatura “Fábulas de Esopo”. Se compartirà en el “Classroom” 
 

ANGLÈS 
- (N) Burlington International A2 Student's paper. ISBN   978-9925-30-497-4 
També es pot utilitzar l’edició anterior ISBN   978-9963-51-419-9 
- (N) Burlington International A2 Workbook paper. ISBN   978-9925-30-498-1 
També es pot utilitzar l’edició anterior ISBN   978-9963-51-421-2 
- (R) “The Mistery of de Three Domes”.  Ed. Helbling Languages. ISBN 978-3-99045-398-8 

MATEMÀTIQUES 
- (R) Matemáticas 1º ESO (Savia) Ed. SM (castellà).   ISBN 978-84-675-75941 
- Calculadora científica. Si ja en teniu, no cal comprar-la. Si no us recomanem: Casio FX-

991SPXII que servirà per a tota l’ESO. 
 

CIÈNCIES DE LA NATURALESA  
- (R) Biologia i Geologia 1r d’ESO. Ed. Mc Graw Hill     ISBN 978-84-486-1655-7 
 

CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA    
- (R) G&H 1 (1.1-1.2) + 2CD (Geography and History) 3D Class.  
Ed. Vicens Vives    ISBN 978-84-682-3239-3  

RELIGIÓ  
- (R) Religió Catòlica. Ed. Casals     ISBN 978-84-218-6679-5 
- (R) Nou Testament (o Bíblia). Ed. Abadia de Montserrat  ISBN 978-84-8415-906-3 (les 

que tinguin la Bíblia o Nou testament de Primària poden portar-lo) 
 

R : es pot reciclar de cursos anteriors 
N: llibre nou 
Q: quadern 
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OPTATIVES (cada alumna ha de portar només els llibres de la seva 
optativa) 

OPTATIVA ANGLÈS 
 

- (R) Ireland, Oxford Bookworms 2   ISBN 978-0-19-463776-3 
- Dossier de material propi que s’haurà d’adquirir a l’escola al setembre. 
 
OPTATIVA FRANCÈS 
- (R) Les reporters A 1. 1. Ed. Macmillan Education. ISBN 978-84-17260-09-5 
- (R) Les reporters A 1. 1. Cahier exercices. Ed. Macmillan Education. ISBN 978-84-17260-10-1 

 
OPTATIVA ALEMANY (mateix llibre per 1r i 2n d’ESO) 
- (N) Ideen 1 Ed. Hueber        
Llibre de curs  Kursbuch  : ISBN  978-3-19-001823-9 
Llibre d’exercicis (amb CD-ROM) Arbeitsbuch:   ISBN  978-3-19-101823-8 
 

R : es pot reciclar de cursos anteriors 
N: llibre nou 
Q: quadern 
 

Nota: Les alumnes de 1r d’ESO, pel primer dia de classe, han de portar 3 llibretes.  El primer 
dia de classe se’ls comunicarà  la resta de material que necessitaran.  
 
Us recordem que l’agenda ha de ser institucional.  
L’agenda es donarà els primers dies de classe al mateix col·legi.  
Llibre digital “Pla d’Igualtat” – S’informarà al mes de setembre. 
 
MATERIAL D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA PER A 1r d’ESO: 
- Regle 40 cm  
- Aquarel·les  
- Compàs articulat i abraçadora  
- Equip lineal (estilògrafs de 0,2 i 0,8) 
- Joc d’escaire i cartabó de 30 cm 
- Carpeta format per làmines DIN A-3 (la carpeta ha de ser per làmines DIN A-3, no per folis DIN A-3 
- Retoladors o llapis de fusta  
Material: auriculars amb micròfon o auriculars i micròfon (per ordinador). S’utilitzarà puntualment 
durant tota l’etapa de l’ESO. 
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