Llistat de llibres indispensables per a les matèries de
1r Curs de Batxillerat
Curs 2019-2020
Llengua Catalana i Literatura
Llibre de text: no hi ha llibre, es treballarà amb materials elaborats per la professora i que es
podran baixar des del Moodlede l’escola.
Lectures obligatòries:
●
●

Antologia de poesia catalana.Ed. La Galera (ISBN 978-84-246-3608-1)
Joanot Martorell, Tirant lo Blanc. Episodis amorosos. Ed. Educaula62, col·lecció
Les Eines (ISBN 9788415192947)

Llengua Castellana i Literatura
Llibre de text:no hi ha llibre, l’alumnat comprarà un dossier a l’escola, a començament de
curs.
Lectures obligatòries:
●

Lazarillo de Tormes

● Segunda antología de poesía española
Llengua Anglesa
Llibre de text:REACHUP 1 SB. Editorial Oxford University Press (ISBN 9780194605076)
Lectures obligatòries:es demanaran durant el curs.

Filosofia
Llibre de text:no hi ha llibre, es treballarà amb materials elaborats pel professor i que es
podran baixar des del Moodlede l’escola.
Lectura recomanada:
●

Jostein Gaarder, El món de Sofia. Novel·la sobre la història de la filosofia. Empúries

Fonaments de les arts
Llibre de text:Fo
 naments de les arts 1, J. R. Triadó Tur i altres. Editorial Vicens Vives

Ciències per al món contemporani
Llibre de text:no hi ha llibre, es treballarà amb materials elaborats per la professora i que es
podran baixar des del Moodlede l’escola.
Lectures obligatòries:
●

Reeves, H.; de Rosnay, J.; Coppens, Y.; i Simonnet, D. La història més bella del
món. Els secrets dels nostres orígens. Ed. labutxaca

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

MATERIAL GENERAL
Aquest material és per a totes les matèries i l’alumne/a l’ha de tenir a l’estoig. És obligatori
portar el següent material durant la primera setmana del curs.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Llapis grafit de diferents dureses (2H, HB, 3B i 6B)
Goma d’esborrar
Maquineta
Tisores
Cúter o bisturí (amb recanvis)
Cola de barra
Retolador punta fina rodona 0,3 negre
Regle petit 20 cm
Compàs

Dibuix Artístic I
Aquest material es deixarà a l’aula, dins una capsa de sabates amb el nom de l’alumne/a.
És obligatori portar el següent material des del primer dia de curs:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pinzells Artist rodons: núm. 2, 5, 8,16 i pinzell pla núm.12
Guaix cian, magenta, groc, blanc i negre
Aquarel·les Start 12, ½ godets
Colors pastel Dalbe (1 capsa, mínim 15 colors)
Llapis de colors aquarel·lables Caran d’Ache Prismalo (1 capsa de 12 colors mínim)
1 barra de grafit 4B
1 barra quadrangular Grafcube Caran d’Ache 9B 8 mm
1 retolador Posca prim Blanc
1 retolador Posca prim Negre

●
●

Carpeta 50 x 70 cm (mínim) amb el nom de l’alumne/a
Bloc DIN A3 Canson Croquis

Tècniques d’Expressió Graficoplàstica
Aquest material es deixarà a l’aula, dins una capsa de sabates amb el nom de l’alumne/a.
És obligatori portar el següent material des del primer dia de curs:
●
●
●
●
●
●

2 retoladors permanents prims (F) de color negre
2 barres de cola
Llibreta arxivadora tapa dura amb 40 fundes de plàstic DIN A4
1 planxa de linòleum (per linogravat), de mida aproximada: 25 x 16,50
1 joc de gúbies
1 pot de tinta xinesa negra

MATÈRIES OPTATIVES DE MODALITAT
Les matèries optatives s’escullen a començament de curs. L’alumnat haurà d’escollir entre
tres matèries: Dibuix Tècnic, Cultura Audiovisual I i Volum.
Els materials necessaris s’indicaran després de fer la tria d’assignatures al setembre.

