LLIBRES I MATERIAL
1r BATXILLERAT CURS 2020/21

DIBUIX ARTÍSTIC I PROCESSOS CREATIUS
MATERIAL:
-

-

Llapis de grafit (de diferents dureses: 2B, HB i 2H).
Portamines amb barra de grafit (preferentment tova: 6B o 8B).
Portamines 0,5mm i recanvis (amb diferents dureses: 2B, HB, 2H).
Un llapis negre (Lumocolor permanent negre o Cretacolor NERO extrasoft 461 01 o PIT
OIL BASE Soft) i un llapis blanc greixós (de les mateixes marques).
Retolador negre tipus pinzell i retoladors de puntes 0.1, 0.3, 0.5
(Micron, Uni...)

-

Regle graduat (de 30 a 40 cm).
Joc d’escaire i cartabó (de plàstic transparent, sense graduar i sense bisells ni rebaixos).
Compàs mil·limètric. (És molt important que el compàs incorpori una roda enroscada
entre els dos braços articulats).

-

Maquineta i goma d’esborrar (si pot ser amasable de Faber-Castell)
Goma d’esborrar tova i blanca. (Es recomana l’ús de portagoma)
Tisores i pega.
Cúter i bisturí.
Tinta xinesa (preferiblement de la marca Talens o Windsor&Newton, Pagoda. Que sigui
resistent a l’aigua, waterproof).

-

Llapis de color aquarel·lables
(capsa de 12 colors mínim, preferiblement de la marca Caran d’Ache).

-

Joc d’aquarel·les de gamma mitja/alta de 12 ½ godets
(preferiblement Schminke, Windsor&Newton o Van Gogh) Aquestes marques solen fabricar dos
qualitats diferents: per estudiants o per professionals, de millor qualitat i preu.

-

Pinzells d’aquarel·la de pèl sintètic, rodons de diferents mides.
(Recomanem un 1, 4, 8 o un 2, 6, 10)

-

Pinzell de pèl sintètic amb dipòsit Pentel.
(Hi han diferents mides, una de punta mitja ja va bé)

-

Bloc d’esbossos studio A3, casa Guarro.
(És un paper d’apunt, senzill, per fer molts dibuixos)

-

Bloc o quadern A3 de 300 gr/cm2. (Canson, Arteiza, Hahnemuhle, Arches...). És un
paper de més qualitat, més gramatge, per tècniques humides.

-

Carpeta 50x70 cm.

Podeu trobar aquest material en tendes especialitzades com BARNA-ART, BARNA-PAPER, PIERA,
CASA PIERA, ART HiLGARD... Online ho podeu trobar a TOTENART, ARTEMIRANDA...
DESCOMPTES: (en tots els casos heu de portar aquest full i dir que sou nous alumnes de la Llotja)
A BARNA-ART fan descompte general.
A CASA PIERA i a PIERA us faran un 20%.

ANGLÈS (*)

C. Krantz, R. Roberts - Reach Up 1. Student’s Book
ISBN:

- Oxford University Press

9780194605076

A. Paramour, H. Gomm - Reach Up 1. Workbook - Oxford University Press
ISBN:

9780194605083

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

J. Macià, A. Muñoz, J. Ripoll, E. Jané - Trama. Literatura 1r Batxillerat - Teide
ISBN:

9788430753956

Joanot Martorell - Tirant lo Blanc. Episodis amorosos - Teide
ISBN:

9788424641351

(Al llarg del curs es concretarà la lectura del 3r trimestre)
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Pasaje 1. Lengua Castellana y Literatura. Bachillerato 1 - Teide
J. Rafols, J. Fortuny, S. Martí, M. López - ISBN: 9788430754045
Anónimo - Lazarillo de Tormes - Vicens Vives - ISBN: 9788431699819
Poesía española - Vicens Vives - ISBN: 9788431697587
Carmen Laforet - Nada - [Qualsevol edició]
FONAMENTS DE LES ARTS 1

J. R. Triadó, M. Pendás, X. Triadó - FA 1 Fonaments de les arts - Vicens Vives
ISBN:

9788468251868

(*) Si esteu interessats en adquirir els llibres d’anglès de 2a mà podeu enviar un correu a
mcoll274@xtec.cat i us posarem en contacte amb els alumnes de 2n interessats en vendre’ls. No hi ha
un volum suficient de llibres de 2a mà per tots els nous alumnes així que s’atendran les peticions per
ordre d’arribada fins a esgotar existències.

