LLISTAT DE LLIBRES INDISPENSABLE PER MATÈRIES
2n CURS DE BATXILLERAT

CURS 2017-2018

LLENGUA CATALANA I LITERATURA
A les classes s’haurà de prendre apunts. Es treballarà amb materials elaborats per la professora i que es podran
baixar des del Moodle de l’Escola.

LECTURES OBLIGATÒRIES:
• Àngel Guimerà, Terra Baixa. Col·lecció Educació 62. Editorial Educaula. ISBN: 9788492672875
• Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant. Qualsevol editorial.

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
NO HI HA LLIBRE DE TEXT: es treballarà amb materials elaborats per la professora i que es podran baixar des del
Moodle de l’Escola

LECTURES OBLIGATÒRIES:
Miguel de Cervantes, El Licenciado vidriera y otras novelas ejemplares.
Vicens Vives, ISBN: 9788468233277
Federico García Lorca, La casa de Bernarda Alba.
Vicens Vives, ISBN: 97884316 85034
ANGLÈS*
LLIBRE DE TEXT: Editorial Oxford University Press
OVER TO YOU 2 SB (ES) ISBN 9780194326766
OVER TO YOU 2 WB PACK CATALAN ISBN 9780194450171

DICCIONARI: En el cas que no el tinguin del curs anterior (TRIAR UN DELS DOS)
Oxford Pocket Català per a Estudiants d’Anglès ( Català-Anglès / Anglès- Català). (Bàsic)
Oxford Study ( Español-Inglés / Inglés - Español) . (Més avançat)
LECTURES OBLIGATÒRIES: Es demanaran en començar el curs.

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
NO HI HA LLIBRE DE TEXT; es treballarà amb materials elaborats pel professor. En aquests materials,
que es podran baixar des del Moodle de l’Escola, ja s’inclouen les lectures obligatòries amb guies
didàctiques. Per tant, NO CAL COMPRAR CAP LLIBRE.

HISTÒRIA
LLIBRE DE TEXT: HISTÒRIA. Segon curs de batxillerat, M. García Sebastián i altres. Vicens Vives.

HISTÒRIA DE L’ART
A les classes s’haurà de prendre apunts, però convindria tenir un manual de l’assignatura.
LLIBRE DE TEXT:

Arts, Història de l’art, J. R. Triadó Tur et al. Editorial Vicens Vives ISBN

9788468236063
NOTA: Tots els llibres de la llista es poden adquirir a la Llibreria Campus
Carrer de Melcior de Palau, 145, 08014 Barcelona Tel:934 90 38 87 www.llibreriacampus.com

LLISTAT DE MATERIAL INDISPENSABLE. MATÈRIES DE MODALITAT
2on CURS DE BATXILLERAT
CURS 2017-2018
DISSENY
- 12 cartolines de colors variats, formats DIN A3
- Retoladors:
Color negre x2 (punta bisellada i punta fina) EDDING
De colors variats, 6 com a mínim (punta bisellada i punta fina) LETRASET
PROMARKER
- Llapis de colors (1 capsa de 12 colors com a mínim)
- Estris de manipulació tridimensional (cúter, tisores, cola, ...)
- Regle, escaire, compàs, plantilles d’ovals i cercles
- Llapis portamines 0,5
- Altres materials que el professorat indicarà en funció de l’activitat.
DIBUIX ARTÍSTIC 2
- Llapis grafit de diferents dureses (2H, 3B i 6B)
- 3 barres rodones de grafit Koh.i.noor: HB, 4B, 8B
- 3 Pinzells d’aquarel·la rodons:nºs 0, 4 i 12 (pinzells d’art)
- Llapis de colors aquarel·lables (1 capsa de 12 colors mínim) CARAN D’ACHE PRISMALO
- Colors pastel (1 capsa, mínim 15 colors) DALBE
- 1 goma de carbonet FABER + 1 esfumí nº3
- 1 barra quadrangular GRAFCUBE CARAN D’ACHE 9B 8mm
- 1 llapis de carbonet/conté
- Quadern d’esbossos de paper DIN A3 CROQUIS CANSON
- Carpeta 50x70 cms (mínim) amb el nom de l’alumne/a
- Llibreta de registre personal no molt gran i transportable, de característiques lliures.(Per
exemple: tipus MOLESKINE 13X21 cm fulls blancs)
draps de cotó (poden ser samarretes velles o llençols)
*És obligatori portar el material des del primer dia i marcar el material amb el nom

Altres materials que el professor/a demanarà amb temps per cada activitat
DIBUIX TÈCNIC
- 1 portamines de 0,5 amb mines HB.
- 1 portamines de 0,35 amb mines 2H.
- Regle mil·limetrada de 30cm
- Joc d’escaire i cartabó (aprox. 25cm) transparents de gruixos rectes i sense mil·límetres.
- Compàs (recomanable el de bigotera)

•
•

Hi ha material que el proporcionarà l’Escola
És obligatori portar el material marcat amb el nom en un estoig o capsa des del primer
dia de la matèria

NOTA: Alguns materials ja es van demanar a primer curs i es poden aprofitar a segon. Alguns
materials repetits serveixen per diferents matèries. Els materials necessaris per a les matèries
optatives s’indicaran quan es faci la tria al setembre.

