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2014-2015eko liburuak eta materialak – Batxilergoa 1
Guraso agurgarriok:
Material eta liburuen erosketari buruz argibide batzuk eman nahi dizkizuegu:
LIBURUAK:
•
•

•

Zerrenda bat bidaltzen zaizue zuen seme-alabek erosi behar dituzten testu-liburuekin.
Hortik, agian, beste ikasle batek utzita, liburu batzuk lortu ahal izango dituzue. Liburuak ikusi eta gero
familia bakoitzak erabakiko du erabilgarriak diren ala ez (nola daukan azala, idatzi barik dagoen,
azpimarratu barik dagoen...) kontuan izanda. Beti edukiko dugu kontuan ere irakasleen iritzia, hau da:
Liburuak txukun, garbi, osorik eta azpimarratu barik egon behar dira. Kontuan eduki lan koadernoak
edo ariketa koadernoak derrigor erosi behar direla bertan idatzi egiten dutelako eta ezin delako borratu
hurrengo urtean erabiltzeko.
Familia bakoitza arduratuko da liburuak eskuratzeaz, bai norbaiti eskatuta, bai nahi duen tokian erosita.
Edozein modutan ikasle bakoitzak bere liburuak izan behar ditu klaseak hasten direnerako.

MATERIALA
Ikasle bakoitzak erosiko du bere material pertsonala: boligrafo, kuaderno edo orriak, karpeta edo
artxibadoreak, pendriveak... Material orokorra eta agendak ikastetxetik erosiko dira denentzat. Hauen
ordainketa kuotaren bidez egingo da.
• Hemen doa zuen seme/alabak datorren urtean behar dituen liburuen zerrenda.
LIBURUAK-

BATX. 1. MAILA

OROKORRAK

EDITORIALA
Ibaizabal
Ibaizabal

Euskara I
Filosofia eta herritartasuna
Gaztelania
Ingelesa I

Santillana
Anaya
Burlington Books
Burlington Books
OUP
OUP

MZG

IZENBURUA
Hizkuntzan trebatzen I
Komunikazioa I
Literatura txostena – 2,50 €
Filosofia eta Gizabide Hezkuntza1
Lengua castellana y comentario de texto
“View points” workbook 1
“View points” Student book 1
Kidnapped
Rabbit – Proof Fence
Txostena teoria ( 5 euro)
Txostena: “Iraunkortasuna” (2 euro)

ISBN
9788483943823
9788483943847
9788481479713
9788498772371
9789963479641
9789963479634
9780194794558
9780194794510

ZIEN / TEKNO
Mintegiak egindako txostena – Prezioa
zehaztuko da

BiologiaGeologia
Fisikakimika
Industri teknologia
Matematika I

Giltza

Fisika eta kimika

9288481189375

Anaya
Anaya

Irailean zehaztuko da
Matematika I

9788466774338

Ekonomia Batxilergoa

9788448179793

Matematika gizarte zientziei aplikatua I

9788466774369

C'est la vie 1. Serie Lycée
C'est la vie 1. Serie Lycée – Cahier
d'exercises

9788496597457

GIZ/GIZARTE
Ekonomia
Mc Graw Hill
Giza Zientziei
Anaya
Aplikatutako Matematika I
AUKERAKOAK
Frantsesa (aukerakoa)

Santillana

Frantsesa (aukerakoa)

Santillana

9788496597464

**KONTUZ: ZIURTATU EROSTEN DITUZUN LIBURUAK ZUK AUKERATUTAKO MODALITATEKOAK
DIRELA. ZERRENDAN AGERTZEN DIREN GUZTIAK EZ DITUZU EROSI BEHAR.
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