Llistat de llibres indispensables per a les matèries de
2n Curs de Batxillerat
Curs 2019-2020
Llengua Catalana i Literatura
Llibre de text: 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:
●
●

Àngel Guimerà, Terra Baixa. Editorial Educaula, col·lecció Educació 62
(ISBN 9788492672875)
Mercè Rodoreda, Mirall trencat. Editorial Club Editor (ISBN 9788473291149)

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
Ramón María del Valle-Inclán,Luces de bohemia

Llengua Anglesa
Llibre de text:REACHUP 2 SB. Editorial Oxford University Press (ISBN 9780194605229)
Història de la 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.
Història
Llibre de text:HB. HISTÒRIA (Aula 3D). Segon curs de batxillerat,M. García, C. Gatell, M.
Risques. Editorial Vicens Vives (ISBN/EAN 9788468236056)
A més, es treballarà amb materials elaborats per la professora i que es podran baixar des
del Moodlede l’escola.

Fonaments de les arts
Llibre de text:Fo
 naments de les arts 2, J. R. Triadó Tur i altres. Editorial Vicens Vives
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 II
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

El professor/a demanarà (amb temps) altres materials per a cada activitat.

MATÈRIES OPTATIVES DE MODALITAT
Les matèries optatives s’escullen a començament de curs. L’alumne/a haurà d’escollir entre
dues matèries: Disseny o Cultura Audiovisual.
Els materials necessaris s’indicaran després de fer la tria d’assignatures al setembre.

MATÈRIES OPTATIVES ESPECÍFIQUES
Les matèries optatives específiques s’escullen a començament de curs. L’alumne/a haurà
d’escollir entre diverses matèries.
Els materials necessaris s’indicaran després de fer la tria d’assignatures al setembre.
NOTA:alguns materials ja es van demanar a primer curs i es poden aprofitar a segon.

