LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR CURS 2022-2023

Institut Milà i Fontanals
2n 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 2n d’
ESO. A prop

-

9788430790821

Teide

DICTAPP

-

-

-

Cartes al mes enllà

Olga Borràs

978-84-489-3082-0

Tabarca

9788424672904

La Galera

Observacions

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

El noi de l'última fila

Onjali Q. Raúf

Llibre de text

LCL- 2. Lengua castellana 2n ESO

E. Escribano Alemán i 978-84-682-3591-2
P. Rodríguez Delgado

LLibres de lectura

El asesinato del profesor de
matemáticas

Jordi Sierra i Fabra

978-8420712864

El desván de Villa Serena

MC Hito

978-84-15934-54-7

Romeo y Julieta

William Shakespeare. 978-84-667-5173-5
Adaptación de
Lourdes Íñiguez
Barrena

Anaya

Matemàtiques 2 ESO Codi Obert

-

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

978 84 218 6859-1

Vicens Vives

Bòbila Libros

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 2, Student’s Book

-

9780194166829

Oxford

Llibres de lectura

Ireland

Tim Vicary

978-0-19-423385-9

Oxford Bookworms 2

Ciències Socials

Llibre de trext

Olympe de Gouges 2 ESO. Socials.

Ciències de la
Naturalesa

Llibre de text

Física i química 2. ESO, Construïm
Barcelona, 2016

Cabrero, Aracel.li i
altres

978-84-661-4065-2

Llibre de text

Llibre de Treball - MAC
TECNOLOGIA 2n ESO

Francesc Garófano,
Jordi Regalés i altres

ISBN-13: 9788448609511 McGraw Hill

Material

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

978-84-489-5332-4
Cruïlla

Visual i Plàstica No hi ha llibre de text
Tecnologia

Eduació Física

No hi ha llibre de text

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.
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MATERIAL de 2n
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)

IMPORTANT:
Cal que tot aquest material estigui identificat
nominalment

