CURS 2017-18 - 1r ESO
LLIBRES DE TEXT

-

Lengua y literatura 1 ESO (Ed. Anaya)
Advance English in use 1 (Burlington) (Student’s Book)
(Workbook)
En Spirale 11 (Ed. Oxford) (Livre de l’élève + comic)
(Cahier d’exercices + grammaire)
Matemàtiques 1 (Ed. McGraw-Hill)
Biologia i Geologia 1 (Ed. Casals)

ISBN 9788467850697
ISBN 9789963513956
ISBN 9789963513970
ISBN 9788467397628
ISBN 9788467397604
ISBN 9788448195502
ISBN 9788421854662

-

Kuaile Hanyu Student's book (People's Education Press)
Kuaile Hanyu 2 (workbook) (People's Education Press)

ISBN 9787107171277
ISBN 9787107207969

-

(Aquests dos últims llibres, de xinès, els han de comprar només els alumnes que NO els tenen del
curs anterior. Els podeu trobar a www.iddink.es )
-

Els llibres de llengua catalana, socials i tecnologia seran en versió digital amb un quadernet (excepte
tecnologia, que és només digital) i es carregarà el seu import (63.5 euros) al rebut del mes de
novembre.

-

Per tal de no haver de comprar més llibres, el professorat elaborarà dossiers de laboratori, plàstica,
música, informàtica i Els Pastorets. L’import dels dossiers més el projecte del cotxe de vela que es
farà a tecnologia és de 57 euros i també es carregarà al rebut del mateix mes.

-

un compàs
un regle d’entre 10 o 20 cm.
un escaire i un cartabó de 20 cm.
un transportador petit
unes tisores
100 fulls DIN A-4
20 fulls de paper BÀSIK DIN A-4 (sense marge)
dues llibretes grans mil·limetrades
tres llibretes grans (quadres, mil.limetrades.... com vulguin)
una carpeta amb separadors
tres pinzells de pèl d’orella de bou núm. 2,6 i 12
llapis núm. 2B, 5B i 7B
un retolador permanent
un retolador punta fina
una capsa de llapis de 24 colors STAEDLER amb capsa de llauna
una capsa d’aquarel·les de pastilla de 12 o més colors PELIKAN o MILAN
una grapadora
una barra de pega blanca
una cola blanca líquida
un paquet de 50 notes adhesives (“post-it”)
una bata blanca (amb el nom)
una agenda setmana vista
una flauta (poden aprofitar la de primària si està en bones condicions)
calculadora (serveix la de primària)

MATERIAL

