
1r d’ESO

CURS 2022- 23

LLIBRES DE TEXT:

- Lengua  y literatura 1º ESO, Edebé ISBN 978-84-683-5790-4

- Advanced Think Ahead 1 Workbook, Burlington

SBN 978-9925-30-103-4

- Silhouette 1r ESO Oxford  CE                        ISBN 978-0190-54-039-5

- Silhouette 1r ESO Oxford LA                         ISBN 978-0190-54-031-9

- Matemàtiques 1, McGrawHill ISBN  978-84-481-9550-2

PACK MATERIAL (101€, inclou):

- Digital Seqüències Català 1r ESO, Text La Galera

-    Digital Seqüències Socials 1r ESO, Text La Galera

- Digital Advanced Think Ahead 1 Students book, Burlington

- Digital Biologia 1, Casals

- Dossier de Socials

- Dossier de laboratori

- Projecte tecnologia cotxe de vela



MATERIAL:

-          100 fulls DIN A-4

-          una llibreta  gran de fulls mil·limetrats o quadriculats

- 3 llibretes grans de fulls de quadrets que es puguin arrencar
còmodament (marca Notebook, Abacus, Oxford...)

-          una carpeta amb separadors

-          un paquet de 50 notes adhesives (“post-it”)

-          una agenda setmana vista

-          4 pinzells núms. 3, 9, 10 i 12

-          brotxa petita

-          un pot de iogurt per reutilitzar

-          llapis núms. 2B i 5B (o números aproximats)

-          un retolador permanent negre

-          un retolador punta fina 0,5.

- una capsa d’aquarel·les de pastilla de 12 o més colors (es
recomana Pocket Art Creation Van Gogh)

-          una capsa de llapis de colors (entre 6 i 12 unitats)

-          una agulla de brodar de 7,5 cm sense punta

-          3 fils de brodar dels colors preferits

-          un tambor (bastidor) de brodar de 18 cm de diàmetre o similar

-          una goma d’esborrar

-          10 fulls de paper BÀSIK DIN A-4 (sense marge) 370 gr

-          una grapadora

-           una cola blanca líquida “Ceys” 250ml



- una bata blanca (amb el nom a la butxaca de la solapa, visible)

- paquets de fulles de serra de marqueteria núms. 6, 8 i 10 (no ho
trobareu a Iddink. Ho podeu trobar a l’Abacus, per exemple).

-               una calculadora científica

-          un compàs

-          un regle d’entre 10 o 20 cm

-          un escaire i un cartabó en una mateixa bossa

-          un transportador petit

-          unes tisores

-            un ukelele soprano

ES POT APROFITAR TOT EL MATERIAL QUE TINGUIN DE PRIMÀRIA I
ESTIGUI EN BONES CONDICIONS.




