Llistat de llibres indispensables per a les matèries de
1r Curs de Batxillerat
Curs 2022-2023
Llengua Catalana i Literatura
Llibre de text: DUAL 1 Llengua Catalana i Literatura. Ed. Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-8620-4
Lectures obligatòries: es confirmarà a l’inici de curs (setembre)

Llengua Castellana i Literatura
Llibre de text: DUAL 1 Lengua Castellana y Literatura. Ed. Vicens Vives. ISBN: 978-84-682-8614-3
Lectures obligatòries: es confirmarà a l’inici de curs (setembre)

Llengua Anglesa
Llibre de text:
9780194832564 Key to Bachillerato 1. Student's Book. 2 Edition
9780194832243 Key to Bachillerato 1. Support & Extend pack. 2 Edition
Lectures obligatòries:
· Frozen Pizza and other slices of life, Anttoinete Moises. Cambridge English Readers Level 6
· Holes, Louis Sachar. CORGI TRANSWORLD
· The Dead of Jericho, Colvin Dexter. OBW Stage 5

Filosofia
Llibre de text: no hi ha llibre, es treballarà amb materials elaborats pel professor i que es podran consultar o
treballar des del Classroom i el Moodle de l’escola.
És imprescindible que els alumnes portin el portàtil a les classes.

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. campusllibres.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.
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Llapis grafit de diferents dureses (2H, HB, 3B i 6B)
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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
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:
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Pinzells Artist rodons: núm. 2, 5, 8,16
Pinzells plans núm.12 i 20
Guaix: cian, magenta, groc, blanc i negre
Aquarel·les Start 12, ½ godets
Paleta plàstic circular 17 cm
Colors pastel Dalbe (1 capsa, mínim 15 colors)
Llapis de colors aquarel·lables Caran d’Ache Prismalo (1 capsa de 12 colors mínim)
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

MATÈRIES DE MODALITAT
Les matèries de modalitat s’escullen a començament de curs. L’alumnat haurà d’escollir entre tres matèries:
Dibuix Tècnic, Cultura Audiovisual I i Volum.

MATÈRIES OPTATIVES
Els materials necessaris s’indicaran després de fer la tria d’assignatures al setembre.

