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RELACIÓ DE LLIBRES I MATERIAL DE 3r ESO CURS 2019-2020 
 
 

3 ESO 
 

Material 
 

 Estoig complet: bolígraf blau, negre, i vermell, llapis i goma, llapis de colors, 

subratlladors, regle de 15 cm. 

 Auriculars 
 Llibretes de colors diferents i/o carpesà amb portafolis. .El primer dia de curs cada 

especialista us informarà del material (llibretes, carpetes) necessari per a la seva 

assignatura . 

 
• Matemàtiques: 

 
- Llibreta mida A5 100 fulls aprox. 

- Transportador d’angles 

 
• EVIP: 

-Set de pinzells Van Gogh (sèrie 191- mides 4-8-12) Ref: 90919133. (o similars, per 

exemple marca Abacus) 

-Làmines A3 per aquarel.la marca Fabriano (paquet de 6 fulls de 350 grams). Ref: 

095569457. ( o similars, pot ser d’una altra marca, però amb un gramatge 

semblant) 

-paleta blanca de plàstic amb departaments o sense. 

-Làmines de dibuix Canson A4 (paquet de 10 fulls) Ref: 5203054 
-1 punta fina negre. 

LLibres: 
 

Lengua castellana 

La Voz de Madrugada, de Joan Manuel Gisbert, ed. edebé. ISBN: 978-8423676729. 

-La Celestina; de Fernando de Rojas, ed. Casals, col.lecció Bambú Lector. 

ISBN: 978-84-8343-276-1. 

-Rebeldes; de Susan E. Hinton (llibre socialitzat de l’escola, NO cal comprar) 
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Llibres de lectura de català: 

 

-Tirant lo Blanc. Col·lecció Cucanya. Ed. Vicens Vives. 

ISBN: 9788431684853 

-La merla blava; de Maria Carme Roca. ISBN: 9788424655648. 

Ed. La Galera. 

-La porta dels tres panys, de Sònia Fernández-Vidal. ISBN: 978-84-246-4278- 

5. Ed. La Galera 
 

 
Llibre de lectura de cultura clàssica (només pels alumnes que cursen l’optativa): 

 

-Les Metamorfosis, d’Ovidi, col·lecció Clàssics Adaptats, ed.Vicens Vives. ISBN: 978- 

8431696962. 

 

 
Llibre de lectura en francès (només pels que cursen l’optativa): 

 

-Notre Dame de Paris; Niveu B1- Ed. Vicens Vives- (Livre lecture). ISBN: 9788853016379 
 

(https://www.libroidiomas.com/es/libros-lecturas-graduadas-en-frances/633-notre-dame- 
de-paris-ed-vicens-vives-9788853016379.html ) 

 
 

 

Llibre de lectura d’anglès: 

 

-The Picture of Dorian Gray. Oscar Wilde.OxfordUniversityPress. ISBN:9780194620925 
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