MATERIAL ESCOLAR 1r ESO
Carpeta d’anelles amb separadors (4
anelles, llom ample)
Fulls quadriculats (4 o 16 forats)
Fundes transparents mida foli (16
forats)
7 Llibretes quadriculada sense espiral
(grandària A4/48 fulls), per les matèries
de català, castellà, anglès,
matemàtiques, francès, socials i
naturals
1 llibreta d’escriptura A5 llisa
1 carpeta de 30 fundes transparents
per a música
Estoig de regle, escaire, cartabó i
transportador per matemàtiques i
visual i plàstica (millor que no sigui amb
les vores amb pendent)
Compàs (STAEDTLER Ref. 550 01)
Calculadora científica (CASIO fx-82SP X
II)
Cola
Tisores
Estoig amb material per escriure
Regle de 15 cm
Material de Visual i Plàstica
Llapis del número 3 o de la lletra F
Llapis del número 1 o del 3B
Rotulador de 0.4 i 0.8 (punta fina negre tipus pilot ja va bé)
Llapis de colors: cian, magenta, groc,blanc i negre com a mínim. És recomanable també
verd, vermell, ocre i marró. S’aconsella que siguin de bona qualitat, és millor tenir pocs
colors bons que molts de poca qualitat. Algunes marques de referència poden ser: Caran
d’Ache, Cretacolor, Rexel Cumberland i Staedtler.
Pinzells rodons de pèl fi, un del número 3 i del número 8.
Capsa de retoladors.
Capsa d’aquarel.les de la marca MILAN de 10 o 12 colors. O qualsevol altra marca que
tingui els colors magenta, cian i groc. (La marca jovi no ens va gaire bé no té els colors
primaris purs)
En el transcurs de la primera avaluació de 1r d’ESO als alumnes els caldrà comprar algun
pot de pintura gouache/témpera. Ja decidiran quins colors volen comprar una vegada
explicada l’activitat.

Altre material
1 flauta dolça
Auriculars (millor si caben a l’estoig)
Ratolí USB (opcional)

NO CAL COMPRAR AGENDA. AL SETEMBRE, EL CENTRE ENS EN PROPORCIONARÀ UNA
D’ELABORADA PELS INSTITUTS I ENTITATS DE LA COMARCA.

MATERIAL ESCOLAR 2n ESO
Carpeta d’anelles amb
separadors (4 anelles, llom
ample)
Fulls quadriculats (4 o 16 forats)
Fundes transparents mida foli
(16 forats)
Llibreta de francès (es pot
aprofitar la del curs anterior).
Només els alumnes que facin
aquesta optativa.
1 carpeta de 30 fundes
transparents per a música
Estoig de regle, escaire, cartabó i
transportador per matemàtiques
Compàs (STAEDTLER Ref. 550 01)
Calculadora científica (CASIO fx82SP X II)
Cola
Tisores
Estoig amb material per escriure
Regle de 15 cm

Altre material
Auriculars (millor si caben a l’estoig)
Ratolí USB (opcional)

Es recomana reutilitzar el material del curs anterior que estigui en condicions
NO CAL COMPRAR AGENDA. AL SETEMBRE, EL CENTRE ENS EN PROPORCIONARÀ UNA
D’ELABORADA PELS INSTITUTS I ENTITATS DE LA COMARCA.

MATERIAL ESCOLAR 3r ESO
Carpeta d’anelles amb separadors (4 anelles, llom ample)
Fulls quadriculats (4 o 16 forats)
Fundes transparents mida foli (16
forats)
Llibreta de francès (es pot aprofitar la
del curs anterior). Només els alumnes
que facin aquesta optativa.
Estoig de regle, escaire, cartabó i
transportador per matemàtiques i
visual i plàstica (millor que no sigui
amb les vores amb pendent)
Compàs (STAEDTLER Ref. 550 01)
Calculadora científica (CASIO fx-82SP
X II)
Cola
Tisores
Estoig amb material per escriure
Regle de 15 cm
Material de Visual i Plàstica
Llapis del número 3 o de la lletra F
Llapis del número 1 o del 3B
Rotulador de 0.4 i 0,8 (punta fina
negre tipus Pilot ja va bé)
Llapis de colors: cian, magenta, groc, blanc i negre com a mínim. És recomanable també
verd, vermell, ocre i marró. S’aconsella que siguin de bona qualitat, és millor tenir pocs
colors bons que molts de poca qualitat. Algunes marques de referència poden
ser: Caran d’Ache, Cretacolor, Rexel Cumberland i Staedtler.
Pinzells rodons de pèl fi, un del número 3 i del número 8.
Capsa de retoladors.
Capsa d’aquarel.les de la marca MILAN de 10 o 12 colors. O qualsevol altra marca que
tingui els colors magenta, cian i groc. (La marca jovi no ens va gaire bé no té els colors
primaris purs)
Folis blancs

Altre material
Auriculars (millor si caben a l’estoig)
Ratolí USB (opcional)
Es recomana reutilitzar el material del curs anterior que estigui en condicions
NO CAL COMPRAR AGENDA. AL SETEMBRE, EL CENTRE ENS EN PROPORCIONARÀ UNA
D’ELABORADA PELS INSTITUTS I ENTITATS DE LA COMARCA.

MATERIAL ESCOLAR
4t ESO
Carpeta d’anelles amb separadors (4
anelles, llom ample)
Fulls quadriculats (4 o 16 forats)
Fundes transparents mida foli (16 forats)
Llibreta de francès (es pot aprofitar la del
curs anterior). Només els alumnes que facin
aquesta optativa.
Estoig de regle, escaire, cartabó i
transportador per matemàtiques i visual i
plàstica (millor que no sigui amb les vores
amb pendent)
Compàs (STAEDTLER Ref. 550 01)
Calculadora científica (CASIO fx-82SP X II)
Cola
Tisores
Estoig amb material per escriure
Regle de 15 cm

Altre material
Auriculars (millor si caben a l’estoig)
Ratolí USB (opcional)
Material de Visual i Plàstica (només alumnes que facin l’optativa)
Llapis del número 3 o de la lletra F
Llapis del número 1 o del 3B
Llapis de colors: cian, magenta, groc, blanc i negre com a mínim. És recomanable també
verd, vermell, ocre i marró. S’aconsella que siguin de bona qualitat, és millor tenir pocs
colors bons que molts de poca qualitat. Algunes marques de referència poden ser: Caran
d’Ache, Cretacolor, Rexel Cumberland i Staedtler.
Pinzells rodons de pèl fi, un del número 3 i del número 8.
Capsa de retoladors.
Retoladors negres de gruix aproximat 1,5 - 3 mm (tipus edding 3000).
Capsa de retoladors negres punta fina de gruixos diversos (normalment conté: punta fina de
0,2 mm, 0,4 mm., 0,8 mm i un punta de pinzell).
Capsa d’aquarel.les de la marca MILAN de 10 o 12 colors. O qualsevol altra marca que
tingui els colors magenta, cian i groc. (La marca jovi no ens va gaire bé no té els colors
primaris purs)

Es recomana reutilitzar el material del curs anterior que estigui en condicions

NO CAL COMPRAR AGENDA. AL SETEMBRE, EL CENTRE ENS EN PROPORCIONARÀ UNA
D’ELABORADA PELS INSTITUTS I ENTITATS DE LA COMARCA.

