LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR CURS 2022-2023

Institut Milà i Fontanals
1r d'ESO curs 2022-2023

Matèria
Llengua
Catalana

Llibre de text + llicència
digital
Llibres de lectura

Llengua
Castellana

Matemàtiques

Títol

Autor

ISBN

Editorial

Llengua Catalana i Literatura 1r
d'ESO. Puntual 1

N.Cot, E. Lloret.

978-84-307-7273-5

Teide

DICTAPP

-

-

-

El noi de l'última fila

Onjali Q. Raúf

9788424672904

La Galera

Sayonara Magic 1

Burakkuberi
Kumanakris

9788418057731

Editorial Montena

Observacions

Al setembre s'haurà d'adquirir a través del TPV.

Llibre de text

Lengua castellana 1r ESO. Serie Libro abierto.

9788468049342

Santillana

LLibres de lectura

Por qué tiene que ser todo tan difícil López, Nando

978-84-9122-387-0

Santillana ediciones.
Col·lecció “Loqueleo”

Mentira

Care Santos

978-84-683-1577

Edebé
Col·lecció
“Periscopio”.

Matemàtiques 1 ESO LOMLOE

-

978 84 218 7702-9

ecasals llibre digital + Es pot adquirir a la web de l'Editorial Casals (ha fet un
Matepractic
pack amb les dues llicències per un preu de 23€).

Llibre digital +
Matepractic

Preu per soci i no soci: 32€

https://www.editorialcasals.com/ca/
(Clicar a la lupa, a dalt a l'esquerra, surt una pantalla per
introducir el ISBN i poder comprar. Després de
la compra, l'editorial enviará un mail amb l'usuari i la
contrasenya per accedir al material digital).

Llengua Anglesa Llibre de text

Dynamic 1, Student’s Book.

-

9780194166805

Oxford

Llibres de lectura

New York

John Escott

978-0-19-423373-6

Oxford Bokworm 1

Ciències Socials

Llicència digital

Llicència Comunitat En Xarxa GIH1

-

9788468284170

Vicens Vives

Llibre nou.
https://shop.vicensvives.com/es/
Es compra directament a la botiga de l’editorial. Hi ha
un 15% de descompte amb el val Fontanals-D33838C

Ciències de la
Naturalesa

Llibre de text

Biologia geologia 1r ESO , Projecte
Construint Mons

-

9788413150437

Santillana

Llibre nou. Preu per soci i no soci: 32€

Música

Llibre de text

Quadern d’activitats. Prodigi Música
I

978-84-307-7479-1

TEIDE

Preu 13,50 € (inclou llicència digital)
Material no intercanviable, és un quadern d’activitats

Material

Flauta FUZEAU o ZEN - ON (Digitació alemanya)

Llibre de text

Llibre de Treball - MAC
TECNOLOGIA 1r ESO

Tecnologia

Francesc Garófano,
Jordi Regalés i altres

ISBN-13: 9788448195601 McGraw Hill
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Matèria

Títol

Autor

ISBN

Editorial

Tecnologia

Material

Estris de dibuix (llapis, regle de 30cm, joc d’escaires, compàs).
Folis.

Eduació Física

No hi ha llibre de text

MATERIAL de 1r
d'ESO

- Carpeta o classificador per desar els fulls de les diferents matèries.
- 1 estoig de cremallera de roba prou gran per guardar el material habitual de classe.
- 1 bolígraf de cada color (blau, negre, vermell),1 llapis, 1 goma d’esborrar, 1 maquineta
- 1 tisores petites
- 1 barra de pegament
- 1 regle mil·limetrat de 20 cm de metàl·lic.
- Calculadora Casio fx-82 spx Classwiz Iberia. (matemàtiques, ciències naturals i tecnologia)
- 1 compàs amb adaptador universal, regle, transportador d’angles numerat, folis i joc d’escaires (matemàtiques i tecnologia)
- 1 llapis de memòria digital amb connexió USB de, com a mínim, 1 Gb de capacitat
- Auriculars amb connexió mascle jack mini estèreo (per PC).
- 1 retolador negre de punta fina i 1 capsa de retoladors de colors (de 12 unitats) (visual i plàstica)
- Si és necessari altre tipus de material per la realització d’alguna pràctica de taller al llarg del curs, es demanarà la seva compra als
alumnes.(Tecnologia)

Observacions
Si és necessari altre tipus de material per la realització
d’alguna pràctica de taller al llarg del curs, es demanarà
la seva compra als alumnes.
IMPORTANT:
Cal que tot aquest material estigui identificat
nominalment

Promoció per a
Vals de compra per a una unitat de les llicències digitals de:
1r ESO GiH1 CX digital-9788468284170 2n Batx. GB digital - 9788468241746
2n Batx. HB digital - 9788468244877

Botiga Online

Codi val:

Fontanals-D33838C

No s'admet la devolució de la llicència que s'hagi comprat amb aquesta promoció.
IMPORTANT:
Entregueu la llicència rebuda al tutor/a el primer dia de classe per fer-ne l'activació correctament.

Manual de compra
a la botiga online de

Vicens Vives

1

Vagi a la botiga online
shop.vicensvives.com
i cerqui el llibre que vol

Ho pot fer posant
l'ISBN al cercador.

Ho pot fer navegant
per les categories.

2

Afegeixi el seu llibre
al cistell

Pot filtrar els llibres des
d'aquesta columna.

Quan trobi el seu llibre
faci clic a Compra.

Afegeixi el val de
descompte al cistell

Oferta!

Codi DIGITAL20-39323

Tens algun val de descompte?

Afegeix

-3,83 €

3

4

Introdueixi les seves
dades de client
Si ja és client faci clic a
Entra i posi el seu correu
electrònic i la contrasenya.
Si encara no és client haurà
d'omplir totes les dades.

Faci clic al mètode
de pagament
Després d'omplir les dades
de client ja podrà escollir el
mètode de pagament.

5

