
 

 

 

 

RELACIÓ DE LLIBRES, LLICÈNCIES DIGITALS I MATERIAL DE 3r ESO 
CURS 2020-2021 

 
 

3 ESO 

 
-Material genèric: 

 
o Ordinador portàtil. 
o Estoig complet: bolígraf blau, negre, i vermell, llapis i goma, llapis de colors, subratlladors, 

regle de 15 cm. 
o Auriculars (l’escola no podrà deixar auriculars com a conseqüència de la Covid-19). 
o Llibretes de colors diferents i/o carpesà amb portafolis i fulls. 
o Bata pel laboratori i tallers (l’escola no en podrà deixar com a conseqüència del Covid-19). 

 
-Matemàtiques: 
 

o Calculadora científica marca CASIO FX-82MS o similar 
 
-Ciències: 
 

o Llicència digital de Science Bits (a través de l’escola) 
 
-Català: 
 

o Llicència digital DICTAPP Llengua Catalana (a través de l’escola) 
o Llibre de lectura Tirant lo Blanc. Col·lecció Cucanya. Ed. Vicens Vives. ISBN: 9788431684853 
o Llibre de lectura (projecte de Llengua catalana i Ciències Socials): La merla blava, de Maria 

Carme Roca. ISBN: 9788424655648. Ed. La Galera. 
o Llibre de lectura (projecte de Llengua catalana, Cultura i Valors, Ciències Socials i Física i 

Química): Els crims de la taula periòdica, de Xavier Duran i Jordi de Manuel. ISBN: 978-84-
16661-92-3. Ed. Jollibre. 

 
-Castellà:  
 

o Llicència digital DICTAPP Llengua castellana (a través de l’escola) 
o Llibre de lectura La Voz de Madrugada, de Joan Manuel Gisbert, ed. edebé. ISBN: 978-84-

2367-672-9. 
o Llibre de lectura La Celestina, de Fernando de Rojas, ed. Casals, col·lecció Bambú Lector. 

ISBN: 978-84-8343-276-1. 
o Llibre de lectura Rebeldes, de Susan E. Hinton (llibre socialitzat de l’escola, NO CAL 

COMPRAR). 
 
 



 

 

 
-Anglès:  

o Llibre de lectura The Picture of Dorian Gray. Oscar Wilde. Oxford University Press. 
ISBN:9780194620925 

 
 
-Cultura clàssica (només pels alumnes que cursen l’optativa):  
 

o Llibre de lectura Les Metamorfosis, d’Ovidi, col·lecció Clàssics Adaptats, ed. Vicens Vives. 
ISBN:978-8431696962. 
 
 

-EVIP (es poden aprofitar moltes de les coses del curs anterior): 
 
o Set de pinzells sintètics rodons (per exemple Van Gogh (sèrie 191- mides 4-8-12), ref: 

90919133 o similars, per exemple marca Artist de Piera) i paleta blanca de plàstic amb 
departaments o sense.  

o 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). 

o Làmines de dibuix Canson A4 (paquet de 10 fulls) Ref: 5203054. 
o 1 punta fina negre. 
o Llapis HB i 4B i goma. 
o Carpeta A3. 

LLICÈNCIES 
 
El pagament de la llicència i es farà a través de transferència bancària al setembre: 63€  
 
. DICTAPP de llengua catalana i de llengua castellana. 
. SCIENCE BITT. 

. Llicències i eines digitals . 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

IMPORTANT! 
 
KIT DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
  
Cada alumne/a  ha de portar el seu KIT INDIVIDUAL que contingui: 
 

Paquet de mocadors de paper 

Mascareta facial de recanvi 

Ampolleta amb gel hidroalcohòlic 


