
CURS 2022-2023 
 

LLIBRES 1r D’ESO 
 

ASSIGNATURA TÍTOL 

Català          (Llibre digital) Llengua Catalana i Literatura 1. Educamos 

Castellà        (Llibre digital) Lengua Castellana y Literatura 1. Educamos 

Anglès         (Llibre digital )                                           Students Book DIGITAL INFLUENCE TODAY 1  
Course Online Sts /  Live (SAMS) 

Anglès (llibres de lectura) Llibre lectura Socialitzat “The ghost teacher” 
Llibre de lectura socialitzat “Five children and it” 

Natura          (Llibre digital) Recurs digital Science-Bits 

Socials   (Llibre digital) Geografia i Història 1. Educamos 

Tecnologia SENSE LLIBRE 

Música SENSE LLIBRE 

Visual i Plàstica SENSE LLIBRE 

Matemàtiques SENSE LLIBRE 

Francès        (Paper) Parachute 1. Livre de l'élève 

Parachute 1. Cahier d'exercices. 

Informàtica Llicència WEVIDEO, PIXTON… 

Religió          (Paper) Camins de Galilea 1 

Llibres de lectura de Català i Castellà 
(Recurs digital) 

Fiction Express 

 
 

 MATERIAL PLÀSTICA CURS 2022-23  ALUMNES DE 1r ESO 

 
1 llapis núm. 1 
1 llapis núm. 2 
1 llapis núm. 3 
1 compàs amb adaptador pels ròtrings 
1 goma blanca 
1 maquineta de fer punta 
1 paquet de ròtrings 02,04,08 
regla 40 cm, escaire 33 cm i cartabó de 23 cm 
1 llapis difuminador de ceres de mida mitjana 
1 paquet de 10 ceres Manley ( no poden ser altra marca ) 
1 pinzell pla núm.0 marca da Vinci Fit escolar 
1 pinzell pla núm. 4 marca da Vinci Fit escolar 
1 pinzell pla núm 12 marca da Vinci Fit escolar 
( els tres pinzells són plans, no poden ser rodons ) 
1 tisores 
1 cola barra 



1 paleta plàstic amb departaments per les pintures. 
1 bloc 200g/m2 de 50 fulls A4 Mix Media Imagine CANSON 
Retoladors de colors 
Llapis de fusta de colors 
 
Els alumnes de 1r ESO hauran de portar tot aquest material el primer dia de classe de 
plàstica. S'han d'assegurar que sigui aquest material i no altre. Si cuiden el material els hi 
servirà pels següents cursos. 
 
Aquest és el material individual que ha de comprar cada alumne on vulgui. 
 
A més, junt amb les despeses de material de l'escola, s'haurà de pagar una quantitat pel 
material comú que es compra com són : les pintures, els vernissos, els guixos de colors, 
les  cartolines, etc...Tot aquest material se'ls anirà donant durant el curs. 
 
TOT EL MATERIAL S’HA DE PORTAR MARCAT AMB RETOLADOR PERMANENT 
 
 
 
 
 


