
Anexo 
 

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2022/2023 

Código de centro:27012048 
Denominación do centro: IES XOGRAR AFONSO GÓMEZ DE 
SARRIA 

Enderezo:  Ánxel Fole s/n Concello: SARRIA Provincia: LUGO 

Páxina web:  www.edu.xunta.gal/centros/iesxograrafonso 
Correo electrónico:      ies.xograr.afonso@edu.xunta.gal                        

Teléfono: 982870801 Fax: 982870827 

 

Curso e 
etapa 

Área 
 Materia 
Ámbito 
 Módulo  

Título, autor, editorial e ano de publicación ISBN 
Lingua 

da 
edición 

Observa-
cións 

1ºESO 
LINGUA GALEGA 

E LITERATURA 
LINGUA GALEGA E LITERATURA. 1º ESO 

Ed. Rodeira, 2022 
978-84-8349-748-7 L. GAL  

1º ESO  MATEMÁTICAS 
 MATEMÁTICAS SAVIA-15 

Editorial SM 2015 
978-8467-57-594-1 L. CAST  

 

MOI IMPORTANTE: 
 

DESDE O CURSO 18/19 SOMOS CENTRO E-DIXGAL (Educación Dixital) 

 Todas as materias, agás Matemáticas e Lingua Galega, utilizarán materiais dixitais para o que se lle 

facilitará un ordenador a cada alumnos/a.  

o O libro de Lingua Galega actualízase este curso polo que non está dispoñible para préstamo 

no centro e é preciso compralo. 

o O libro de Matemáticas segue sendo o mesmo que en anos anteriores e o centro o facilitará a 

quen o solicite ata esgotar as súas existencias. Dado que os libros xa cumpriron o seu 7º ano 

de uso non podemos garantir que o seu estado sexa óptimo. 

 Nas linguas estranxeiras, Inglés e Francés, precísase comprar o caderno de exercicios co que se 

habilitará unha licenza de uso do libro de texto dixital. 

 

MATERIAL: 
 Xeografía e Historia: caderno A5 cuadriculado. 

 Lingua Estranxeira – Inglés: TEAMWORK 1 Workbook – Ed. Burlington - 978-9925-30-509-4 

 2ª Lingua Estranxeira – Francés: TRANSIT 1 Cahier d'exercices – Ed. Santillana - 978-84-9049-449-3 

 Educación Plástica :  
o Carpeta de cartón con solapas, para gardar o material. 
o Folios brancos, ou de cores, tamaño A4. 
o 10 láminas basik tamaño A4, veñen nun sobre, soltas e sen recadro. 
o Xogo de regras: escadra, cartabón, regra e semicírculo. 
o Lapis  brando, 2B ou superior. 
o Lapis 2HB ou portaminas con minas 2HB. 
o Un difumino de cartón. 
o Rotulador calibrado de 0,8 mm. 
o Lapis de cores normais ou acuarelables. Caixa de 12 ou 24. 
o Goma branda  tipo Milán ou similar e afialapis. 
o Un papel carbón para calcar cunha funda de plástico para gardalo. 
o Un compás con adaptador, cun barato é suficiente. 
o Tesoiras e pegamento. 
o Rotuladores (opcional) 

 Resto de materias: poderán utilizar cadernos ou arquivador, á elección do alumnado. 
  
 

SARRIA, 23 de xuño de 2022 
O  director, 

Asdo.: .JOSÉ MANUEL VALCARCE LÓPEZ 
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