
LLISTAT MATERIAL PER CURSOS – 3r ESO - CURS 19-20

Material general per tot el curs i totes les matèries: dispositiu amb connexió a internet (ordinador o tablet)

3r ESO Llibre o quadern – ECOBOOK
ISBN imprescindible

Material de classe (fungible) Llibres lectura

SOCIALS Socials 3r d'ESO. Vicens Vives.
ISBN: 9788468231976

-- --

ANGLÈS Network ESO 3 NEW
Sudent’s Book
ISBN: 978-9925-30-327-4
Burlington

Network ESO 3 NEW
Workbook (Catalan)
ISBN: 978-9925-30-329-8
Burlington

Sherlock Holmes: The Blue
diamond. Oxford.
ISBN: 9780194610124
Adventures of Huckleberry Finn.
Black cat - Ed. Vicens Vives
ISBN: 9788431682088

TECNOLOGIA -- DOSSIER I RECURSOS DIGITALS
Joc descaires; regle (mínim 30 cm);
llapis (2B i H); goma d'esborrar;
transportador d'angles; compàs; joc
rotuladors punta fina negre, ,
calculadora.

--

MATEMÀTIQUES Llibre Barcanova
ISBN: 9788448936389

Calculadora científica.
Llibreta fulls blancs.

--

EDUCACIÓ FÍSICA -- -- --
CATALÀ -- Quadern Llengua catalana i

literatura. Col·lecció Dimensiona.
ISBN: 9788466146166
Editorial Cruïlla

Veure llistat annex lectures

INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES -- Fitxes impreses d'activitats
setmanals

--

CASTELLÀ -- C-3ESO. CUADERNO LENGUA
CASTELLANA-CO19
ISBN: 9788466146128

Veure llistat annex lectures

BIOLOGIA i FÍSICA i QUÍMICA Llicència digital
ISBN: 978-84-947008-1-1

DOSSIER I RECURSOS DIGITALS
Llibreta fulls blancs.
Calculadora científica

--



RELIGIÓ -- -- --
FRANCÈS Parachute 1, Livre de l’éléve

Ed. Santillana Français
ISBN: 9788496597976

Parachute 1 , Cahier d’exercices
Ed. Santillana Français
ISBN:9788496597990

--

ViP -- Llapis de grafit: utilitzaràs
principalment un llapis tou (tipus 2B)
i un llapis mitjà (tipus HB) per dibuix
artístic, i un llapis dur (tipus H) per
croquis geomètric. Cal portar-los
TOTS a totes les classes.

Llapis de colors: llapis de
diferents colors de fusta per donar
color a alguns treballs. És
recomanable una caixa de dotze
colors, encara que si ja en tens una
de sis colors pots aprofitar-la.

Retoladors (tipus Edding) de 
color negre.

Maquineta i goma
d’esborrar: per dibuixar amb
correcció cal que els llapis tinguin
bona punta i, per corregir els
possibles errors, una goma
d’esborrar.

Regle graduat: d’uns 30cm, per
realitzar línies rectes amb total
precisió i determinar amb correcció
les distàncies. Cal que sigui un
regle rígid, no de material tou.

Joc d’escaires: l’escaire  i el

--



cartabó, per traçar rectes
perpendiculars i paral·leles. No
han de ser petits. 

Compàs: instrument que
utilitzaràs per realitzar
circumferències i corbes
geomètriques. Cal que tingui un
mínim de qualitat; si és dolent,
no durarà més del primer
trimestre.

Puntafines calibrats: n’utilitzaràs 
dos: un de gruix 0,2 mm i un de
gruix 0,4 mm.

Làmines Din A-4 sense
marges.

Una carpeta DIN A-4 on  aniràs
incorporant tots els treballs del curs.


