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1. INFORMACIÓ GENERAL
1.1. CALENDARI ESCOLAR

DATES ESPECIALS I EXPLICACIONS DEL CALENDARI 2021-2022:

1R TRIMESTRE:
del 13 de setembre al 22 de desembre

2, 3  i 6 de setembre:
Proves extraordinàries de 1r de Batxillerat (calendari al web del
centre)
6 de setembre:
Rebuda dels alumnes nous d'infantil  (P3).

7 de setembre:
Rebuda d'alumnes nous d’ Infantil  (P4 i P5),  Primària, ESO i
Batxillerat de 9 a 11 del matí.

13 de setembre:
Comença el curs 2021-2022 per Infantil i Primària i Secundària,
amb entrada esglaonada com a mesura de seguretat a causa de la
Covid-19.

INFANTIL:
Rebuda esglaonada com a mesura de seguretat a causa de la
Covid-19 , per la porta de la cantonada de la Pineda
9:00 - 9:15 : P4 i P5
9:30: P3

L’hora de sortida esglaonada serà a les 16:30 per P4 i P5 i a les
13:00 per P3.

PRIMÀRIA:
Rebuda esglaonada per la porta del Passatge de la Blada.

9:00: Cicle Superior (5è i 6è PRIM)

ESO i BATX: Sessió de Presentació del nou curs 2021-2022.
Rebuda esglaonada per la porta del Passatge de la Blada.

10:00:  1r d’ESO
10:15:  2n d’ESO
10:30:  3r ESO
10:45:  4t ESO
11:45:  1r de Batxillerat
12:00:  2n de Batxillerat

L’activitat tindrà una durada aproximada de 2 hores. No hi haurà
sessió lectiva a la tarda.

14 de setembre:
L’alumnat P4 i P5 d’infantil començarà a fer l’horari complet,
entrant a les 8:30. Les nenes i els nens de P3 entraran a les 9:00
durant la primera setmana, que és el període d’adaptació.
L’alumnat de primària començarà l’horari complet, entrant
esglaonadament a partir de  les 8:30 i i sortint esglaonadament a
les 16:30.
L’alumnat d’ESO i BATX , començarà a fer l’horari complet, entrant
esglaonadament a partir de les 9:00 i sortint a les 16:30  Es farà
una sessió especial de tutoria de recordatori i conscienciació de
les mesures higièniques i de protecció i de les normes de
convivència.

24  de setembre
Festa de la Mercè

8  d'octubre
Festa de benvinguda (tarda, si les condicions de la pandèmia ens
ho permeten)

6 de desembre
Dia no lectiu

7 de desembre:
Dia de lliure disposició

8 de desembre:
Dia no lectiu

21 de  desembre:
festa de Nadal d'ESO i Batxillerat (tarda/nit)

22 de desembre:
fi del primer trimestre.
Recordeu que les classes acabaran a 2/4 de 3h.
A ESO i Batxillerat hi solen haver activitats especials que poden
acabar abans



9:15: Cicle Mitjà (3r i 4t PRIM)
9:30: Cicle Inicial (1r i 2n PRIM)

L’hora de sortida serà a les 16:30

2n TRIMESTRE:
del 10 de gener al 8 d’abril

10 de gener:
Inici del segon trimestre

28 de febrer:
Dia de lliure disposició

12 de març:
Festa de l’arbre (si les condicions de la pandèmia ens ho permeten)

8 d’abril:
Fi de segon trimestre

12  d'octubre
Dia no lectiu

3r TRIMESTRE:
del 19 d'abril al 22 de juny

19 d'abril:
Inici del 3r trimestre

21 d'abril:
Tarda de Sant Jordi: de ¾ de 5 a les 6, les famílies podran venir a
celebrar la diada! (a Secundària no es faran classes a la tarda)
(si les condicions de la pandèmia ens ho permeten)

3 de juny:
Dia de lliure disposició

10 de juny: Festa de l'esport (tarda de divendres, si les condicions
de la pandèmia ens ho permeten)

6 de juny:
Dia no lectiu

7 de juny:
inici de la JORNADA INTENSIVA  a Infantil, Primària, i ESO
(fins a final de curs)

22 de juny:
fi del tercer trimestre i del curs 2021-2022
Recordeu que l'horari escolar acabarà a 2/4 de 3h. A ESO i

Batxillerat hi solen haver activitats especials que poden acabar
abans





1.2. EXCURSIONS I CAMPAMENTS 1.3. ABSÈNCIES I RETARDS

L'institut escola considera les excursions i campaments activitats
d'aprenentatge i d'assistència obligatòria. Una vegada iniciat el
curs, rebreu el full per signar-ne l'autorització.

Us recordem que quan hi ha una excursió, cal que portin el
dinar de casa. No està inclòs a la quota de mitja pensió.

Per raons d’organització cal que les famílies,  en cas de malaltia,
absència o retard dels nens/es, ho comuniquin a l'escola per
telèfon o correu electrònic
(costaillobera.informacio@costaillobera.cat)

Els  alumnes d'ESO i Batxillerat, se'ls demana una justificació
escrita i signada per la família. El full de justificació està penjat a la
web del centre i també es pot recollir a la sala de professors/es,  i
un cop s'ha emplenat adequadament, cal dipositar-lo a la bústia de
la mateixa sala.



2. EDUCACIÓ INFANTIL
2.1. HORARIS DEL CURS

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:30  - 9:00

classes classes classes classes
9 - 12:30 classes

12:30 – 15:00 espai migdia espai migdia espai migdia espai migdia espai migdia

Tarda d'extra-escolars15:00 - 16:30 classes classes classes classes

CLASSES:
Les classes comencen a les 2/4 de 9 del matí amb excepció del dilluns que comencen a les 9:00 i s’acaben a 2/4 de 5 amb excepció del
divendres que acaben a 2/4 de 3 i poden fer tardes de divendres fins 2/4 de 5 de la tarda.

ESPAI MIGDIA:
A infantil l’espai de migdia comença a 2/4 d’1 i s’acaba a les 3 (menys el divendres que acaba a 2/4 de 3 i hi ha tardes d'extra-escolars).
Els nens i nenes de 3 anys després de dinar fan la migdiada, els de 4 i 5 anys fan activitats lúdiques.
ACOLLIDA:



Aquelles famílies que necessitin deixar els seus fills a l’escola abans de 2/4 de 9 del matí, cal que facin ús del servei d’acollida. El servei
d’acollida s´ofereix des de ¾ de 8h.



2.2. MATERIAL
INFANTIL 3 ANYS INFANTIL 4 ANYS INFANTIL 5 ANYS

1) Bata. s'utilitzarà en activitats especials i cal que porti una veta

llarga per poder la  penjar.

2) Tovalló (amb goma elàstica cosida per poder-lo passar pel

cap), dins d'una funda o bossa petita de roba, amb el nom ben

visible, fora de la bossa i en el tovalló. El canviaran dimecres i

divendres,

3) El llençol està socialitzat. El donarem a cada infant la 1a

setmana de setembre i en farà ús durant el curs.

4) 1 Capsa gran de mocadors de paper.

5) 1 Capses grans de tovalloletes humides.

6) 8 fotografies tipus carnet. Cal que siguin recents.

7) Un cistell de vímet, d'uns 20 cm d'amplada, amb nansa, per

posar-hi els treballs de fang i amb el nom ben visible.

8) Mitjons antilliscants per fer psicomotricitat. Marcats.

9) Muda de recanvi (pantaló, samarreta, mitjons, calçotets o

calces i calçat), que es quedarà a l'escola. Tot ha d'anar marcat i

dins d’una bossa de roba.

10) 1 capsa de colors de fusta gruixuts MILAN Supersoft.

11) 2 pegues de barra Pritt (+- 40gr)

12) LLIBRE BLANC. S´entregarà a la trobada amb cada família a

començament  del setembre i es cobrarà mitjançant el rebut de

l´AFA.

13) 1 agenda a setmana vista mida A5 de tapa dura amb el nom.

14) 3 plastilines: 1:blava, 1 groga i 1 marró.

1) Bata. s'utilitzarà en activitats especials i cal que porti una veta

llarga per poder la  penjar.

. 2) Tovalló dins d'una funda o bossa petita de roba, amb el nom

ben visible i fora de la bossa i en el tovalló. El canviaran els

dimecres i divendres.

3) 1 capsa gran de mocadors de paper.

3) 1 capses de tovalloletes humides.

4) 8 fotografies carnet . Cal que siguin recents

5) Un cistell de vímet d'uns 20 cm d'amplada, amb nansa, per

posar-hi els treballs de fang i amb el nom ben visible.

6) Mitjons antilliscants per fer psicomotricitat. Marcats.

7) Muda de recanvi, (pantaló, samarreta, mitjons, calçotets o

calces i calçat), que es quedarà a l'escola. Tot ha d'anar marcat i

dins d’una bossa de roba gran, que es pugui penjar.

8) 1 capsa de retoladors gruixuts de 10 colors tipus Staedler.

9) 1 capsa de retoladors prims de 12 colors tipus Staedler.

10) 3 plastilines: 1 lila, 1 verda, 1 vermella.

11) 1 capsa retoladors GIOTTO decor material.Ref.302405.57.12

12) LLIBRE BLANC. Es pot comprar a la secretaria de l’escola fins

el 23 de juliol o bé al setembre i es cobrarà mitjançant el rebut

de l´AFA.

13) 2 pegues de barra Pritt/Instant (+- 40gr)

14) 1 agenda a setmana vista mida A5 de tapa dura amb el nom

15) Retorneu a l’escola la carpeta gran dels treballs i  el cançoner

1) Bata. s'utilitzarà en activitats especials i cal que porti una veta

llarga per poder la  penjar.

2) Tovalló dins d'una funda o bossa petita de roba, amb el nom

ben visible i fora de la bossa i en el tovalló. El canviaran els

dimecres i divendres,

3) 2 capses grans de mocadors de paper.

4) 1 capses de tovalloletes humides.

5) 8 fotografies carnet . Cal que siguin recents

6) Un cistell de vímet, d'uns 20 cm d'amplada, amb nansa, per

posar-hi els treballs de fang i amb el nom ben visible.

7) 1 capsa de retoladors gruixuts de 10 colors tipus Staedler.

8) 1 capsa de retoladors prims de 10 colors tipus Staedler.

9) 3 plastilines: 1 blanca, 1 rosa i 1 taronja.

10) Muda de recanvi

11) Mitjons antilliscants per fer psicomotricitat. Marcats.

12) LLIBRE BLANC. Es pot comprar a la secretaria de l’escola fins

el 23 de juliol o bé al setembre i es cobrarà mitjançant el rebut

de l´AFA.

13) 2 pegues de barra Pritt (+- 40gr)

14) 1 agenda a setmana vista mida A5 de tapa dura amb el nom

15) Retorneu a l’escola la carpeta gran dels treballs i el cançoner.



3. EDUCACIÓ PRIMÀRIA
3.1. HORARIS DEL CURS

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

8:30  - 9:00

classes classes classes classes
9:00 - 12:00

classes

12:00 - 14:30 espai migdia espai migdia espai migdia espai migdia espai migdia

14:30 - 16:30 classes classes classes classes Tarda d'extra-escolars

CLASSES:
Les classes comencen a les 2/4 de 9 del matí i s’acaben a 2/4 de 5 de la tarda, excepte els divendres que acaben a 2/4 de 3 i poden fer
tardes de divendres fins a 2/4 de 5 de la tarda. Els dilluns comencen a les 9h.
ESPAI MIGDIA:



A Primària l’espai de migdia comença a les 12 i s’acaba a 2/4 de 3. Abans o després de dinar fan tallers. Hi haurà 3 torns de dinar, un per
cicle.
ACOLLIDA:
Aquelles famílies que necessitin deixar els seus fills a l’escola abans de 2/4 de 9 del matí cal que facin ús del servei d’acollida. Per a més
informació accediu a l'apartat de la Vocalia Acollida del web de l'escola.

3.2. MATERIAL
Bates: A Ed. Primària, cal tenir la bata amb veta i nom per als dies en què es realitzen activitats de plàstica.
Cada final de trimestre s’enviarà a casa per retornar-la neta.

Cantimplora: Poden portar una cantimplora per tenir-la a la classe si tenen set. Cada divendres se l’enduran per netejar-la.

Equip per a la classe d’Educació Física: Tots l’alumnat a partir de 1r. de Primària, haurà de portar una motxilla petita amb:

1) Motxilla petita (no bossa amb cordills) per posar-hi els estris.
2) Equipament d’esport amb: samarreta, pantalons d’esport, jaqueta de xandall (quan fa fred) i calçat adequat.
3) Tovallola petita.
4) A partir de 3r de Primària cal que portin, també, tovallola i xancletes de bany per dutxar-se després de l’activitat ( si la
normativa COVID ho permet), i pinta.

Equip de natació, en cas que es pugui realitzar, caldrà una motxilla amb: vestit de bany, casquet de bany, tovallola, pinta i sabatilles de
goma.

ATENCIÓ:

- Preguem que la roba de vestir sigui còmoda per facilitar el canvi de muda.
- Tot el material ha d’estar marcat amb el nom i els cognoms. Cal que els infants, ajudats per l’escola i les famílies, es facin càrrec de



mantenir el material necessari en bon ús al llarg de tot el curs
- Les bates, jerseis, abrics, etc, han de portar una veta per poder-los penjar. Seria convenient que també estigués marcada amb el nom i el
cognom.

CICLE INICIAL (PRIMER  de primària) CICLE INICIAL (SEGON de primària)

1) Un joc per jugar a la classe, quan plou, com pot ser: domino, cartes,
clicks tipus playmobil, parxís, dames o qualsevol altre joc de taula. No cal que
sigui nou, però cal que estigui complet. Us el retornarem quan acabi el curs.

2) Dos estoigs tipus bossa de roba amb cremallera:

El primer estoig amb:

a) 3 llapis, dues gomes i maquineta de ferro Staedler

b) 1 pilot V5 negre

c) Regle petit de plàstic transparent que càpiga dins

d) Tisores que puguin tallar roba i marcades amb beta

e) Barra de cola tipus Instant

f) 1 retolador tipus Velleda  i un drapet de cotó per la pissarra blanca

El segon estoig tipus bossa amb:

a) 24 llapis de colors tipus staedtler mina tova.

b) 24 retoladors de colors tipus staedtler.

3) 4 fotografies mida carnet, recents.

4) L’agenda del Costa es donarà a l’escola en començar el curs.

5) Caixa de mocadors de paper i paquet de mocadors (portar-ne sempre

un a la motxilla)

6) Bata marcada amb el nom

7) A retornar a l’escola: Carpeta gran de plàstica i cançoner d’infantil

CAL QUE TOT ESTIGUI MARCAT I EN BON ESTAT

8) Material per socialitzar al cicle:

1) Un joc per jugar a la classe, quan plou, com pot ser: domino, cartes, clicks tipus playmobil, parxís,
dames o qualsevol altre joc de taula. No cal que sigui nou, però cal que estigui complet. Us el
retornarem quan acabi el curs.

2) Dos estoigs tipus bossa de roba amb cremallera:

El primer estoig amb:

a) 3 llapis, dues gomes i maquineta de ferro Staedler

b) 1 pilot V5 negre

c) Regle petit de plàstic transparent que càpiga dins

d) Tisores que puguin tallar roba i marcades amb beta

e) Barra de cola tipus Instant

f) 1 retolador  tipus Velleda i  un drapet  per la pissarra blanca

El segon estoig tipus bossa amb:

a) 24 llapis de colors tipus staedtler mina tova.

b) 24 retoladors de colors tipus staedtler.

3) 4 fotografies mida carnet, recents.

4) L’agenda del Costa es donarà a l’escola en començar el curs.

5) Caixa de mocadors de paper i paquet de mocadors

(portar-ne sempre un a la motxilla)

6) Bata marcada amb el nom

7) A retornar a l’escola: carpeta gran de plàstica

CAL QUE TOT ESTIGUI MARCAT I EN BON ESTAT

8) Material per socialitzar al cicle:

Segons la lletra del primer cognom, un retolador POSCA PC5M ( mida de la punta 1,8-2,5 mm)



Cada infant de 1r: Un paquet de dues benes

recobertes de guix. Mides  270x10cm
gamma especificada:
Contacontes: Tenint en compte la inicial del cognom, de l’A a G grocs i taronges / de I a P
vermells, roses / de R a V verds i grocs
Mandales: Tenint en compte la inicial del cognom, de C a D blaus i vermells/ de F a M marrons
or/ de N a S liles i roses
Nuvolaris: Tenint en compte la inicial  del cognom, de A a F negra i grisos/  de G a H  grisos i
blanc/ de N a S  colors fosforescents.

CICLE MITJÀ (TERCER de primària) CICLE MITJÀ (QUART de primària)

1) Portafolis de tapa dura amb pinça  (no classificador)

2) Dos estoig tipus bossa amb cremallera:

La primera bossa amb:

a) 2 llapis, goma i maquineta

b) pilot V5 negre

c) regle de 15cm de plàstic transparent

d) tisores amb punxa marcades amb beta de roba

e) barra de cola tipus Pritt

f) 1 retolador tipus Velleda  i un drapet de cotó per la pissarra blanca

g) dossier fastener DinA4

La segona bossa amb:

a) 24 llapis de colors tipus marca Staedler

b) 24 retoladors de colors

c) Regle de 50 cm de plàstic transparent marcat amb el nom

3) Un joc per de pluja (tipus Halli-Gali, Blokus, Mikado, Speed, etc)

marcat amb el nom

4) Una capsa aquarel·la de 18 colors marcades amb el nom

1) Portafolis de tapa dura amb pinça  (no classificador)

2) Dos estoig tipus bossa amb cremallera:

La primera bossa amb:

a) 2 llapis, goma i maquineta

b) pilot V5 negre

c) regle de 15cm de plàstic transparent

d) tisores amb punxa marcades amb beta de roba

e) barra de cola tipus Pritt

f) 1 retolador tipus Velleda  i un drapet de cotó per la pissarra blanca

g) dossier fastener DinA4

La segona bossa amb:

a) 24 llapis de colors tipus marca Staedler

b) 24 retoladors de colors

c) Escaire i cartabó d’uns  20cm

3) Regle de 50 cm de plàstic transparent marcat amb el nom  (els alumnes de Mediterrani

el tenen a l’escola, els de Transatlàntics se’ls van endur. La idea és que puguin reutilitzar-lo).

4) Un joc per de pluja (tipus Halli-Gali, Blokus, Mikado, Speed, etc)



5) Un llapis de memòria a partir d’4 Gb marcat amb el nom

6) Carpeta de plàstica gran marcada amb el nom.

Els que pugen a tercer ja la tenen a l’escola

7) Bata marcada amb el nom de l’alumne

8) 1 capsa de mocadors de paper

9) 2 fotografies mida carnet actuals

L’agenda del Costa es donarà a l’escola en començar el curs.

CAL QUE TOT ESTIGUI MARCAT I EN BON ESTAT

L’alumnat de 3r cal que retornin les carpetes amb anelles
que es van endur a finals de 2n.

4) Una capsa aquarel·la de 18 colors

5) Dos llapis de memòria a partir d’4 Gb marcats amb el nom

6) Carpeta de plàstica gran marcada amb el nom. Serveix la del curs anterior

7) Bata marcada amb el nom de l’alumne

8) 1 capsa de mocadors de paper

9) 2 fotografies mida carnet actuals

L’agenda del Costa es donarà a l’escola en començar el curs.

Durant el curs caldrà que els alumnes reposin el material que es va gastant

CAL QUE TOT ESTIGUI MARCAT I EN BON ESTAT

CICLE SUPERIOR (CINQUÈ de primària) CICLE SUPERIOR (SISÈ de primària)

1) Estoig amb llapis, goma, maquineta, 12 llapis de colors, 2
retoladors de punta prima (tipus Pilot, 0.5 o 0.7) un de blau i un de

negre, cola de barra, un regle petit que càpiga a l’estoig, tisores amb

punxa (totes de metall) marcades amb una veta de roba
2) 12 retoladors de colors de gruix mitjà

4) 1 escaire d’uns 20 cm aprox o 1 cartabó d’uns 20 cm aprox

5) 1 transportador d’angles transparent

6) Regle de 50cm

6) 1 portafolis o carpeta senzilla sense separadors

7) 2 llapis de memòria per a l’ordinador a partir d’4 Gb

(1 és pel taller de migdia)

8) Compàs de qualitat mitjana, que no sigui molt senzill, de fàcil ús,

però resistent o un compàs amb bigotera.

9) 1 fotografia recent, mida carnet

10) mocadors de paper (portar-ne sempre un a la motxilla)

Estoig amb llapis, goma, maquineta,12 llapis de colors, ploma
estilogràfica i càrregues de tinta blava, esborratintes i/o corrector
de cinta (no líquid), 2 retoladors de punta prima (tipus Pilot, 0.5 o
0.7) un de blau i un de negre, cola de barra, un regle petit que
càpiga a l’estoig, tisores amb punxa (totes de metall) marcades amb
una veta de roba

1) 12 retoladors de colors de gruix mitjà

2) 1 escaire d’uns 20 cm aprox o 1 cartabó d’uns 20 cm aprox i un

transportador d’angles

3) El compàs de 5è

4) 1 portafolis o carpeta senzilla sense separadors

5) 2 llapis de memòria per a l’ordinador a partir d’4 Gb (1 és pel taller

de migdia)

6) 1 ratolí amb funda rígida o capseta (opcional)

7) 1 fotografia recent, mida carnet

tisores per a cicle mitjà i superior:



11) 1 joc per jugar a la classe quan plou, com pot ser: dòmino,

cartes, parxís, dames... No cal que sigui nou però ha d’estar

complet. Us el tronarem en acabar el curs.

13) Bata per fer plàstica o samarreta ampla vella

14) La carpeta de plàstica

15) 2 dossiers amb enquadernador de passador o similar

16) 1 ratolí amb funda rígida o capseta (opcional)

17) Calculadora Casio SL310VC BV o similar

18) 1 retolador tipus Velleda de color blau

19) un drapet de cotó per la pissarra blanca

20) 1 retolador tipus Velleda de color negre

21) carpeta 30 fundes sense espiral

CAL QUE TOT ESTIGUI MARCAT I EN BON ESTAT

8) 1 paquet de mocadors de paper (caldrà portar-ne sempre un a la

motxilla)

9) Paper blanc i quadriculat, de quadre gran. Din-A4 (se n’haurà de
portar durant tot el curs)

10) Bossa de cotó amb nanses per guardar el material (ratolí, regle,

bata...)

11) Bata de plàstica

12) 1 joc per jugar a la classe quan plou, com pot ser: dòmino, cartes,
parxís, dames... No cal que sigui nou però ha d’estar complet. Us el
tornarem en acabar el curs.

13) Calculadora Casio SL310VC BV o similar
14) 1 retolador tipus Velleda de color blau
15) ) un drapet de cotó per la pissarra blanca
16) 1 retolador tipus Velleda de color negre
17) carpeta 30 fundes sense espiral

CAL QUE ESTIGUI TOT MARCAT I EN BON ESTAT



4. ESO I BATXILLERAT
4.1. HORARIS DEL CURS

ESO (educació secundària obligatòria) BATXILLERAT

Dilluns/dimarts i dijous:  de 9 del matí a 2/4 de 5 de la tarda.
Dimecres i divendres:     de 8 del matí a 2/4 de 3 de la tarda.

Les classes comencen a les 8 del matí i acaben a 2/4 de 3 de
la tarda.

8:00 DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

9:00

14:30

15:30
espai migdia espai migdia espai migdia espai migdia espai migdia espai migdia espai migdia espai migdia espai migdia espai migdia

16:30

Espai migdia:

L’espai del migdia per aquests alumnes és de 2/4 de 3 a 2/4 de 4. Els dies que no hi ha classe a la tarda també poden dinar a l’escola (aquests àpats es
passaran pel rebut a dos mesos vista).



4.2. MATERIAL

General:

- Agenda de setmana vista

- Material d'escriptura habitual

Cada matèria concretarà, els primers dies de curs, altres aspectes del material que pugui ser necessari al llarg del curs (llibretes, fulls, dossiers, etc.)



5.QUADERNS,
LLIBRES DE TEXT I DE LECTURA

A continuació es detallen els quaderns de treball, llibres de text i de lectura necessaris per a cada curs.

Us recordem, sense que això representi cap compromís de tipus comercial, que d'acord amb el Projecte de socialització acordat amb l’AFA, els llibres de primària, ESO
i batxillerat estan disponibles a través d'Iddink:

• Les comandes es poden realitzar mitjançant la web (www.iddink.cat) i per telèfon (902 565 411). La primera vegada que entreu a la web us haureu de registrar.

• El codi del Costa i Llobera per fer les comandes és el 472RA3.

• A la web d’Iddink apareixen els llibres que l'escola ha sol·licitat, filtrats per curs, i que no es troben socialitzats a les aules. És a dir, que els llibres que no cal
comprar, atès que ja es troben a l'escola disponibles per compartir, no apareixen a la web d'Iddink, tot i que s’indiquen en el present document a títol informatiu.

• Els llibres de text adquirits amb la modalitat reutilitzable (ecoBooks) aquest curs tenen un descompte del 60% sobre el PVP.

• A l’apartat web de la Vocalia de Socialització trobareu informació detallada dels ecoBooks (anar al web)

• Els codis ISBN indicats al llistat són orientatius. Cal tenir en compte que en funció de l’edició del llibre aquests codis es modifiquen, per tant, és probable que
un llibre ecoBook no tingui el darrer codi ISBN. Aquest fet no suposa cap problema per l’escola.

Caldrà que els llibres es folrin amb plàstic transparent (no adhesiu) i es marqui el nom en una etiqueta damunt del folre, al llom del llibre.

http://www.iddink.cat/
http://www.costaillobera.net/web/index.php/voc-socialitzacio-de-llibres


5.1 PRIMÀRIA
Cicle inicial



5.1 PRIMÀRIA
Cicle mitjà



5.1 PRIMÀRIA
Cicle superior



5.2 ESO (educació secundària obligatòria)









5.3 BATXILLERAT

1r BATX - MATÈRIES
TIPUS

EDITORI
AL ISBN ALTRE TIPUS DE MATERIAL

sens
e

pape
r

digit
al



Llengua catalana i literatura X

Llengua catalana i literatura 1
Batxillerat

Cruïlla
SM

978-84-6614-622-
7 Tirant lo Blanc, episodis amorosos ed. Educaula ISBN:

978-84-15192-36-7

Llengua castellana i literatura X

DUAL. Lengua y Literatura
Castellana Catalunya 2 Bach.
(Libro impreso con licencia
digital+Cuaderno actividades
impreso)

Vicens
Vives

9788468283791 Lazarillo de Tormes: EDITORIAL RECOMENDADA (no
obligatoria) Austral educación (ISBN: 9788467052282)

Llengua estrangera (anglès)

X Gateway B2 Student's Book Macmillan 978-0-230-47318-
8

X Gateway B2 Workbook
Macmillan 978-0-230-47097-

2

X The Importance of Being Earnest
- O.Wilde

Macmillan
online

Es tracta d'una llicència digital que s'inclou amb la compra del
llibre Gateway B2

Filosofia X Web FiloCosta

Educació física X

Matemàtiques x Matemàtiques 1r Batxillerat.
Edebé On Ed.2015

Edebé 978-84-683-2084
-7 Calculadora CASIO 991SPX

Biologia X Biologia, Sèrie observa SABER
FER (1r Batxillerat)

Santillana
9788491302735 Llibre recomanat

Ciències de la terra X

Física X Física I Edebé 9788423691548

Ciències per al Món contemporani X

Química X Química 1 Codi Obert Casals 978-84-218-6692-
4

Es recomana tenir una bata de laboratori de cotó.

Dibuix tècnic x
DIBUIX TÈCNIC 1 BATXILLERAT.

Casals
978-84-218-4790-
9

Portamines de 0,5 o 0,7mm, Goma i maquineta, Compàs (de
bona qualitat), Regle (sense bisell), Escaire i cartabó (sense
bisell, sense numerar i màxim 20cm)

Tecnologia industrial X Tecnologia Industrial 1r Batxillerat
McGraw-
Hill

978-84-486-1134-
7



Psicologia i Sociologia X Web FiloCosta

Llatí
X Llatí. 1r.batxillerat Barcanov

a
978-84-489-4031-
7

X Diccionari Il·lustrat
llatí-català/català-llatí VOX 9788499742342

Matemàtiques aplicades X Matemàtiques aplicades a les
ciències socials 1

Edebé 9788468320854

Economia X ECONOMIA 1 BACH MED.
LIBRO DIGITAL

McGraw
Hill 9788448617554

Economia d'empresa X
INTERACTIVEBOOK -
ECONOMIA DE L'EMPRESA 1R
BATXILLERAT

McGraw
Hill

9788448614539

Història del món contemporani X Història del Món Contemporani Santillana 9788491302933

Literatura universal X

2n BATX - MATÈRIES
TIPUS

TÍTOL
EDITORIA
L ISBN ALTRE TIPUS DE MATERIAL

sen
se

pap
er

digi
tal

Llengua catalana i literatura X

Llengua Catalana i Literatura
2 Batxillerat

Castellnou 978-84-17406
-15-8 La plaça del Diamant, Mercè Rodoreda

Aigües encantades, Joan Puig i Ferrater



Llengua castellana i literatura X
DUAL. Lengua y Literatura
Castellana Catalunya 2
Bach. (Libro impreso con
licencia digital+Cuaderno
actividades impreso)

Vicens
Vives

97884682837
91

Nada de Carmen Laforet: EDITORIAL RECOMENDADA
(no obligatoria) Austral educación (ISBN:
978-8423355693)

La fundación de Buero Vallejo: EDITORIAL
RECOMENDADA (no obligatoria) Austral educación
(ISBN: 9788467060003)

Llengua estrangera (anglès)

X Gateway B2 Student's Book Macmillan 978-0-230-47
318-8

Es tracta dels mateixos llibres que van utilitzar a 1r de
Batxillerat, no cal tornar-los a adquirirX Gateway B2 Workbook

Macmillan 978-0-230-47
097-2

X
The Curious Incident of the
Dog in the Night-Time - Mark
Haddon

Qualsevol editorial

Història de la filosofia X Web FiloCosta

Història x Roda. Història Teide 97884307535
98

Matemàtiques X Matemàtiques II Edebé 97884683183
56 Calculadora CASIO 991SPX

Biologia X Biologia, Sèrie observa
SABER FER (2n Batxillerat)

Santillana 97884913027
66

Ciències de la terra i del medi
ambient X Ciències de la Terra i del

medi ambient 2
Castellnou 97884174061

96 9788417406196

Física X Física 2n, Batxillerat McGraw-Hi
ll

97884486140
72

Química X Química 2 Casals 97884218499
27

Es recomana tenir una bata de laboratori de cotó.

Dibuix tècnic X DIBUIX TÈCNIC 2,
BATXILLERAT

Casals
978-84-218-6
147-9

Portamines de 0,5 o 0,7mm, Goma i maquineta, Compàs
(de bona qualitat), Regle (sense bisell), Escaire i cartabó
(sense bisell, sense numerar i màxim 20cm)



Tecnologia industrial X Tecnologia Industrial 2
Batxillerat

McGraw-Hi
ll

978-84-486-1
136-1

Llatí
X Diccionari Il·lustrat

llatí-català/català-llatí VOX
97884997423

42
Les Metamorfosis - Ovidi. Editorial La Magrana. ISBN
9788482645636

Els bessons - Plaute. Editorial Adesiara. ISBN
978-84-92405-45-9

Matemàtiques aplicades X Matemàtiques aplicades a
les ciències socials II Edebé 978-84-683-1

659-8
Calculadora CASIO 991SPX

Economia d'empresa X Economia de l'empresa 2 McGraw-Hi
ll

97884486145
15

Història de l'Art X Historia de l'art, 2 Batxillerat Vicens
Vives

97884682360
63

Geografia X Geografia Barcanova 978-84-489-3
021-9

Literatura castellana X



ie costa i llobera
informació general del curs 2021-2022


