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Benvolgudes famílies de l’alumnat que el proper curs farà 1r d’ESO, a continuació us 
presentem un seguit d’informacions importants pel proper curs: 
 
1.- El curs començarà de forma presencial el dilluns 13 de setembre a les 8:00 h. 
A principis de setembre us informarem, per correu electrònic, de les mesures de prevenció que 
caldrà adoptar en funció de l’evolució de la pandèmia.  
 
2.- Horari de l’alumnat de 1r d’ESO: De dilluns a divendres de 8:00 a 14:30 h. 
 
3.- A inici de curs, es lliurarà a tot l’alumnat de 1r d’ESO un ordinador portàtil 
(Chromebook). Aquest ordinador és propietat de l’institut i es deixarà en préstec a l’alumnat. A 
la reunió de famílies de l’1 de juliol s’explicarà el funcionament d’aquest préstec.     
 
4.- Llistat de material que necessitarà l’alumnat 1r ESO:  
 

 fundes de plàstic  
 fulls quadriculats  
 estoig amb un bolígraf blau, vermell i negre 
 goma i maquineta  
 cola d’enganxar 
 tisores 
 calculadora (a 1r d’ESO no cal que sigui científica) 

 
Des de l’Institut es lliurarà a cada alumne/a una carpeta d’anelles   
 
 

5.- Llistat de llibres de text i llibres de text digitals de 1r d’ESO: 
Els llibres els podeu adquirir on considereu oportú.  
Us informem que l’Ampa de l’Institut Quercus té un conveni amb l’empresa Iddink, aquesta 
empresa ofereix la possibilitat d’adquirir llibres de text reutilitzats a un preu més econòmic i la 
possibilitat d’adquirir tots els llibres digitals a través de la seva plataforma.    
 
 

Materia Descripció Editorial ISBN 

Llengua catalana Quadern Ortografia 1 ESO. Grafia Ed.2018  Teide 9788430749935 

Llengua castellana  
Llicència digital lengua castellana y literatura 1º 
ESO código abierto. Edición Catalunya 

Casals 9788421869383 
 

Anglès 
Network 1 ESO Students Book (llibre digital)  
Ed .2019  

Burlington  9789925303977 

Anglès Network 1 ESO workbook. Ed. 2019  Burlington  9789925303137 

Matemàtiques Matemàtiques 1 ESO. Construïm Ed.2015  Cruïlla 9788466138499 

Ciències 
experimentals 

Biologia i Geologia 1 ESO. CODI OBERT 
Ed.2019 

Casals 9788421866153 

Ciències socials Geografia i Història 1 ESO (Ed. 2019)  Teide 9788430783205 

Visual i plàstica 
(aquest material 
serveix per a 1r i 2n 
d’ESO) 
 
 

⮚ llapis de grafit: 2H, HB i 2B. 
⮚ retoladors calibrats negres: 0,2 mm, 0,4 mm. i 0,8 mm. 
⮚ joc de regles: escaire de 13 cm, cartabó de 18 cm i regle de 20 cm.  
⮚ transportador d'angles de 13 cm. 
⮚ compàs i adaptador de retoladors. 
⮚ estoig de 12 retoladors de colors. 
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⮚ estoig de 12 llapis de colors aquarel•lables  
⮚ 2 pinzells rodons (núm. 8 i núm.10) 

Música 
Flauta de bec (A inici de curs el professor aconsellarà els models de flauta més 
adients) 

 
 
6.- Llistat de llibres de lectura 1r d’ESO: 
 
Programa de reutilització dels llibres de lectura 
Aquest servei és exclusiu pels socis de l’Ampa i va condicionat al pagament de la quota anual de l’Ampa 
i a una quota de 7 € anuals. El fet de pagar aquesta quota us permet disposar, en préstec, dels llibres de 
lectura de 1r d’ESO 
 
Les famílies que no s’acullen al programa de reutilització de llibres cal que s’esperin a l’inici de curs per 
fer la compra d’aquests llibres de lectura. 

 
 
Llibres de lectura de 1r d’ESO 
 

Títol Autor Editorial ISBN 

Wonder Palacio, R. J. La Campana 9788496735712 

Ningú és un zombi Jordi Folck Barcanova 9788448933463 

Xènia , tens un Whatsapp.  Gemma Pasqual Escrivà Barcanova 9788448930820 

Una casa con encanto   Cristina Macià Edebé 9788423675181 

El cementerio de los ingleses  Mendiol, José Mª La Campana 9788423676617 

Muerte en el Priorato  Martínez de Lezea, Toti 
Santillana 
Educación 

9788420473246 

El coleccionista de relojes 
extraordinarios   

Laura Gallego Editorial SM 9788467589504 

La historia interminable Michael Ende Santillana 9788491220787 

 
 
 

 
 
Esperem que gaudiu d’unes bones vacances. 
 
 
L’EQUIP DIRECTIU DE L’INSTITUT QUERCUS  
 
Sant Joan de Vilatorrada, juny de 2021. 


