
Palma, 20 de juny de 2014

Benvolguts pares i benvolgudes mares,

Aquesta és la relació de llibres i material que han de tenir els alumnes de 2n d'ESO el proper 
curs 2014-2015.

MATÈRIA TÍTOL EDITORIAL ISBN

CATALÀ LECTURA El diari vermell de la Carlota Empúries 9788497870337

SOCIALS Cives 2 Vicens Vives 978-84-316-8902-5

RECOMANAM QUE NO ETIQUETEU NI FOLREU ELS LLIBRES FINS DESPRÉS DE LA PRESENTACIÓ DEL CURS

Observareu  que  el  llistat  és  significativament  més  breu  que  altres  anys.  Això  és  degut  a  un 
important  canvi  de  material  que  iniciam  el  proper  curs,  els  detalls  i  els  costos  del  qual  us  
explicarem el setembre tan bon punt comencin les classes.
En resum, els nous materials consisteixen en:

• Un ordinador portàtil nou per a cada alumne. Estam estudiant la viabilitat econòmica i fent 
gestions per trobar la millor relació qualitat preu i, de moment, podem avançar que l'opció 
digital és bastant més econòmica que l'opció en paper

• Llibres digitals per a les matèries de castellà i anglès, les llicències dels quals es gestionen 
directament des de l'escola

• Entorn  virtual  d'aprenentatge  (Moodle)  a  la  resta  de  matèries,  per  tal  d'organitzar  els 
continguts i materials digitals

A petició de la representant a la junta d'APA, tan aviat com comenci el nou curs, us convocarem a 
una reunió per explicar-vos i mostrar-vos en detall tots aquests nous materials per tal de poder 
resoldre tots els dubtes que tengueu,  com per exemple el funcionament de Moodle, el preu dels 
ordinadors o les mensualitats.
Finalment,  ens  agradaria  destacar  l'avantantge  pedagògic  que  suposa  aquesta  actualització  de 
materials.

MATERIAL

A més de tots aquells estris necessaris per fer les seves tasques habituals (bolígrafs, goma, llapis, 
etc.), els alumnes hauran de dur:
• agenda (obsequi als membres de la Fundació Mata de Jonc)
• tisores i cola de barra
• regle, escaire, cartabó, cercle graduat i compàs
• calculadora  científica.  Recomanam  aquelles  que  tenguin  la  presentació  en  dues  files.  Per 

exemple, Casio FX-82 ES, TI 30X IIS,  Texas Instruments 30XIIB o HP 30S o 10S
• (Optativa Taller de música) flauta Soprano Zen-On. Digitació Barroca.  Molt important, no 

compreu la Honner
• carpeta de deures classificadora
• carpetes d'anelles 
• quadern de fulls DIN A4 amb quadrícula (obsequi als membres de la Fundació Mata de Jonc)
• bloc de paper mil·limetrat DIN A4
• llapis de colors
• memòria USB (obsequi als membres de la Fundació Mata de Jonc)
• com a paquet ofimàtic, l'escola recomana la darrera versió de LibreOffice, lliure, gratuït i en 

català. És el que tenim instal·lat als ordinadors de l'escola. Si no el teniu, podeu descarregar-lo 
de http://www.softcatala.org

http://www.softcatala.org/prog126.htm

