LLIBRES DE TEXT I DE LECTURA PER AL CURS 2021-2022
PRIMER D'ESO
L'agenda escolar i els llibres de text digitals amb els quaderns corresponents els
facilitarà el centre quan comencin les classes.


Llengua catalana
Llibres de lectura
- Whyman, Matt. Els savage. Fanbooks. ISBN 9788415745280
- Antologia poètica (es compra amb el paquet digital)
- Una tercera lectura per determinar



Llengua castellana
Llibres de lectura
- Alonso de Santos. La verdadera y singular historia de la
princesa y el dragón y Besos para bella durmiente. Ed.
Castalia Prima. ISBN 978-84-9740-511-9
- AA.VV. La rosa de los vientos (antología poética). Ed.
Vicens Vives. ISBN 978-84-316-5507-5
- Miquel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha. Ed. Teide.
ISBN 978-84-3076-016-9



Ciències socials



Llibres de lectura


- Ernst Gombrich. Breu història del món. Ed. Empúries. ISBN
9788492549498



- Música


Flauta de bec soprano DIGITACIÓ ALEMANYA. Marca Hohner.
Model MELODY, referència 9508 (funda verda).





Llibreta amb pentagrames MIDA A-4 (tipus foli), sense altres pautes.

Visual i plàstica. Cal tenir en compte que és el material necessari per dos
anys, per tant servirà també per a 2n d’ESO.


Llibreta A-4 (fulls blancs). Pot ser reciclada



Làmines A-4 i A-3. Les donem a l'institut



Carpeta A-3 per guardar els treballs. Normalment la deixaran a
l’institut



2 llapis: un de tou (núm 4B o semblant) i l’altre HB



Llapis portamines 0,5



2 retoladors: un de punta fina 0,5 i un altre de gruixut



3 pinzells de pintura a l’aigua de diferents gruixos: un del núm. 2, un
del núm. 6 i un del núm. 10



Una capsa de llapis aquarel·lables: 12 unitats mínim



Una caixa de retoladors de colors: 12 unitats mínim



Un drap, una safata o paleta de pintor i un got (millor de plàstic dur)



Un compàs



Un joc d’escaire i cartabó de 30 cm



Un regle de 30 cm



Una cola de barra



Unes estisores, goma i maquineta

