
Palma, 22 de juny de 2012

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 
2012-2013:

LLIBRES

Matèria Llibre
Editorial
ISBN

CATALÀ

Boix. Llengua Catalana i Literatura. (El llibre de 
llengua catalana és un manual que conté teoria 
i  quadern  d'exercicis  en  el  mateix  exemplar. 
Per  això,  no  és  recomanable  utilitzar  el  llibre 
d'un altre  alumne,  ja  que molts  exercicis  s'hi 
fan damunt)

Castellnou
978-84-9804-483-6

Fuster, J.: De mica en mica s'omple la pica Educaula. Grup 62

CASTELLÀ Lengua  Castellana  y  Literatura.  Proyecto 
Adarve Serie Trama (no Cota)

Oxford
978-84-673-5599-4

ANGLÈS

English Plus 2. Student's Book
Oxford

978-01-948-4815-2

English  Plus  Digital  Workbook  2  (Student's 
edition). (La compra del llibre Workbook Digital 
serà  gestionada  per  l'escola  el  mes  de 
setembre  i  es  facturarà  juntament  amb  els 
serveis del centre)

Oxford
978-01-948-4983-8

MATEMÀTIQUES Matemàtiques 2
Casals

978-84-218-4399-4

GEOGRAFIA I HISTÒRIA Cives 2 Vicens Vives
978-84-316-8902-5

CIÈNCIES NATURALS Ciències de la Naturalesa 2n ESO
Teide

978-84-307-8668-8

US  RECOMANAM  QUE  NO  ETIQUETEU  NI  FOLREU  ELS  LLIBRES  FINS  DESPRÉS  DE  LA 
PRESENTACIÓ DEL CURS 2012-2013

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
• llapis de colors
• calculadora científica. Recomanam aquelles que tenguin la presentació en dues files. Per exemple, 

Casio FX-82TL, Texas Instruments 30XIIB o Hewlett Packard 30S
• flauta Soprano Zen-On. Digitació Barroca
• carpeta de deures classificadora
• bloc de paper mil·limetrat DIN A4
• quadern de fulls DIN A4 amb quadrícula (obsequi als membres de la Fundació Mata de Jonc)
• carpetes d'anelles i fulls amb quadrícula
• diccionari de la Llengua Catalana
• diccionari de la Llengua Castellana
• atles de Geografia Universal
• els que fan francès, han de dur els llibres de l'any passat
• 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

