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CURS: PRIMER D’ESO 
MATERIAL ESCOLAR 2021-2022 

 
Si ho desitgeu podeu adquirir els llibres i altre material a PALÉ PAPER, SL - C/ Cavallers, 16 – 
Palafrugell – tel. 972308366, sempre que els feu l’encàrrec amb la suficient antelació. Si heu abonat 
la quota de l’AMPA us faran descomptes. 
 
També podeu participar en el programa d’Ecobooks que gestiona l’AMPA, entreu al nostre web 
insbaixemporda.cat. 

MATÈRIA MATERIAL/TÍTOL ISBN 

Català Llibre digital* 
Plataforma Weeras 
Compra via internet al setembre (preveure 13€) 

- 

Lectura 1 
El noi del pijama de ratlles, de John Boyne. 
Editorial Empúries 

978-84-9930-014-6 

Lectura 2 
Bestiaria, de Pere Quart. 
Editorial Proa. 

978-84-8437-918-8 

Castellà 
 

Llibre de text 
VIGÍA 1 ESO 
Lengua castellana y literatura 
Ed. Teide 

978-84-307-8984-9 

Connectivitat a les activitats digitals de Castellà* 
Plataforma Weeras 
Compra via internet al setembre (preveure 5€) 

- 

Lectura 1 
La historia de una gaviota y el gato que le enseñó 
a volar, de Luís Sepúlveda. 
Ed. Tusquets 

84-7223-796-6 

Lectura 2 
El silencio del asesino, de Concha López Narváez 
Ed. Planeta 

978-84-080-9064-9 

Anglès Energize 1 – Workbook 978-01-949-9948-9 

Tecnologia No s’ha de comprar llibre - 

Ciències Socials No s’ha de comprar llibre  

Ciències de la 
naturalesa: Biologia i 
geologia 

Pack Workbook 1 ESO 
Llicència 1 ESO + pack llibres Bio-Geo 1 ESO en 
blanc i negre 
Ed. Projecte Science-bits** 

978-84-120-5030-1 

Matemàtiques Dossier de Mates 
(S’abona en el moment de la matrícula) 

- 

Música Llibre de treball 
Música... per a tothom ESO 
Ed. 2019 – Quadern McGraw Hill 

978-84-486-1583-3 

Cultura i Valors Ètics / 
Religió 

No s’ha de comprar material. - 

Educació Física Samarreta de l’INS Baix Empordà: 

La secretaria lliurarà als alumnes de 1r d’ESO un 

VAL bescanviable a ESPORTS 77  

- 

http://www.insbaixemporda.cat/
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CC Cel Obert – Palafrugell 

Tel. 972304242 

 Dessuadora de l’INS Baix Empordà:  

Cal anar a buscar-la a ESPORTS 77 però no s’ha de 

pagar. Entra amb el material gratuït del PMOE. 

- 

Optativa No s’ha de comprar material. - 

Tutoria Agenda escolar de l’INS Baix Empordà 

No s’ha de comprar l’agenda. Entra amb el material 
gratuït del PMOE. 

- 

 
* Com es podran comprar els llibres digitals de català i castellà (plataforma Weeras)?  
S’ha de fer la compra a partir del setembre. Ja us farem arribar les instruccions llavors. Fins a l’1 de 
novembre si es compren els dos llibres digitals el preu total serà de 18€ (IVA inclòs) fent compra 
conjunta. Després d’aquesta data deixa d’haver-hi la bonificació del 15% i el preu passarà a ser 
20,70€ (IVA inclòs) preu dels dos llibres conjuntament. 
 

 
** Com es pot comprar el pack de Science-bits? 
Compra directa per part de les famílies a través de la web Science Bits. 
 
INSTRUCCIONS 
Instruccions per a l’adquisició de la llicència + llibre  
ESO: 1 llicència digital + 1 pack workbook Biologia/Geologia 
PVP: 25,02€ 
INS Baix Empordà 
 
1r Accediu a la pàgina web: https://www.getsb.es 
2n Seleccioneu l’institut i hi introduïu el CODI DE COMPRA exclusiu de l’institut: 
 B48420F0DF 
3r Introduïu les dades personals del comprador i un correu electrònic vàlid. 
4t Seguiu les instruccions de pagament del TPV. 
5è En finalitzar la compra, la web us proporcionarà el CODI D’ACTIVACIÓ de la LLICÈNCIA. El podeu 
imprimir in situ o anotar-lo. També el rebreu per e-mail (si no el rebeu, reviseu la safata de correu 
no desitjat). 
6è Haureu de conservar aquest codi fins al setembre. El primer dia de classe, l’alumne/a haurà de 
portar-lo a l’aula per poder activar la llicència que li donarà el professorat. 
7è Pel que fa als llibres en paper, els rebrem a l’institut i també els lliurarem als alumnes el primer 
dia de classe, quan aquests activin la llicència. 
 
Us demanem que feu la compra anticipadament perquè els llibres arribin a temps a l’institut. 
L’editorial farà dues trameses: una el 9 de setembre i l’altra el 30 de setembre. 
 

http://www.insbaixemporda.cat/
https://www.getsb.es/

