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3r d’ESO    

MATÈRIES  
LLENGUA CATALANA I LITERATURA  
- (N) Agna de Valldaura 3 ESO. Llengua catalana. Ed. Barcanova. ISBN 978-84-489-5037-8 
- (R) “Dedica’m un poema”, M. Carme Roca. ISBN 978-84-48932862 
- (R) Els verbs catalans conjugats. M. Jesús Clua. Ed. Barcanova  ISBN 978-84-489-4367-7 
       També es pot utilitzar el de l’ISBN: 978-84-489-2648-9 
 

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA  
- (R) Lengua castellana y Literatura 3. Ed. Casals    ISBN  978-84-218-6673-3 
 
 

ANGLÈS 
- (N) Burlington International B1+  Student's paper.  ISBN  978-9925307432 
- (N) Burlington International B1+  WorkBook  paper.  ISBN  978-9925307449  
- (R) Wonder RJ Palacio. Ed. Black Swan (Penguin). ISBN 978-0-552-56597-4 
 

MATEMÀTIQUES  
- (R) Matemáticas 3º ESO  Editorial SM (castellà)   ISBN 9788467576221  
- 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 3r ESO en context. Ed. Casals  ISBN 978-84-218-6618-4    
 

CIÈNCIES SOCIALS, GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
- (R) G&H 3.  Editorial Vicens Vives      ISBN: 978-84-68231976. Edició en català. 
- (R) G&H 3.  Editorial Vicens Vives      ISBN: 978-84-68232386. Edició en anglès.  
 

Les alumnes que tenen d’anglès “NA” o “AS” de final de curs de 2n d’ESO, l’han de portar en català. 
Les alumnes que tenen d’anglès “AE” o “AN” de final de curs de 2n d’ESO, l’han de portar en anglès 
TECNOLOGIA  
Dossier amb material propi de Les Alzines.  Material per a dibuix Tècnic: 
- Regle mil·limetrat 
- Compàs articulat i abraçadora 
- Transportador d’angles 
- Joc d’escaire i cartabó mil·limetrat de 30 cm 
- Llapis de grafit 2H o 3H + afilallapis o portamines de 0.5 mm 
- Goma d’esborrar 
RELIGIÓ  
- (R) Religió Catòlica. Ed. Casals  ISBN 978-84-218-6683-2 
- (R) “Compendi Catecisme de l’Església Catòlica”. ISBN 978-84-9805-166-5 
- (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 



 

   

 

 

OPTATIVES (cada alumna ha de portar només els llibres de la seva 
optativa) 

OPTATIVA ANGLÈS 
- Dossier de material propi que s’haurà d’adquirir a l’escola al setembre. 
 
OPTATIVA FRANCÈS 
- (R) Les reporters 3 A2.1. Livre de l´élève. Ed. Macmillan Education. ISBN 978-84-17260-19-4 
- (R) Les reporters 3 A2.1. Cahier exercices. Ed. Macmillan Education. ISBN 978-84-17260-20-0 
 

OPTATIVA ALEMANY (mateix llibre per  3r i 4t d’ESO)  
- (N) Ideen 2 Ed. Hueber           
 Llibre de curs: KURSBUCH ISBN 978-3-19-201823-7 
       També es pot utilitzar el de l’ISBN 978-3-19-001824-6 
Llibre d’exercicis: ARBEITSSBUCH   ISBN 978-3-19-011823-6 
 

 
Material: auriculars amb micròfon o auriculars i micròfon (per ordinador). S’utilitzarà 
puntualment i per tota l’ESO.  
 
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. 
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