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CURS 2018-19 
PRIMER d’ESO: LLISTAT DE MATERIAL NECESSARI   
 

Els alumnes necessiten un material individual propi tant per treballar a classe com a casa. El 
que demanem des del centre és que els alumnes portin el material organitzat de la manera 
següent: 
 
ÚS DIARI 
 
 Un carpesà de 4 anelles amb: 

- 10 separadors  
- Fulls de recanvi quadriculats de 4 forats DINA4. 
- 10 dossiers de plàstic transparent amb forats. 
 

 Un estoig amb: 
- 1 boli blau, 1 boli negre, 1 boli vermell i 1 boli verd. 
- 1 llapis de fusta amb mina HB 
- 1 goma i 1 maquineta 
- 1 Pen drive amb el nom i cognoms de l’alumne enganxats. 
- 1 regle de 15 cm mil·limetrat i rígid 
 

ÚS AL LLARG DEL CURS (Quan el professorat ho demani i per treballar a casa) 
 
 Un sobre de plàstic mida foli amb: 

- 1 capsa de llapis de colors de fusta. 
- 1 capsa de retoladors petita.  
- 1  llapis de fusta  amb mina 2B.  
- 1 retolador de punta fina negre (tipus pilot) 
- 1 retolador de punta mitjana negre (NO permanent) 
- 1 compàs tipus bigotera de 2 braços articulats de 160 mm metàl·lic (només el 
compàs, no calen més accessoris) Recomanem  les marques “Maped”i “Staedler” 
- 1 joc d’escaire i cartabó. 
- 1 Transportador d’angles de 12 o 15 cm de diàmetre transparent. 
- Tisores i pega de barra. 
 

 4 retoladors permanents de punta fina colors blau, negre, verd i vermell (comprar quan 
es faci l’optativa de Socials “Projectes Atles”) 

 1 llibreta A5 quadriculada sense espiral o llibreta de vocabulari (per a Anglès) 
 Llibreta de música especial (segons instruccions professor de música) 
 És necessari el diccionari Oxford Pocket Català. Si ja teniu diccionari d’anglès a casa, 

vigileu que tingui les mateixes característiques que aquest. ISBN: 9780194419284 
 Xandall, samarreta i pantaló curt del centre. A les classes d’Educació Física és obligatori 

portar l’equipament esportiu del centre. 

 

El punt de venda de l'equipament esportiu  (xandall, samarreta i pantaló curt) serà a:  
  
OUTSIDE SPORTS      C/ Major 50. Begues    Tf. 93 639 20 91 

http://www.google.es/search?hl=es&rlz=1G1ACEW_ESES336&&sa=X&ei=m00fTMyZB8ae4Qbnmt3-DQ&ved=0CBgQvgUoAA&q=Compas+Staedler&nfpr=1
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CURS 2018-19 
SEGON D’ESO: LLISTAT DE MATERIAL NECESSARI   
 

Els alumnes necessiten un material individual propi tant per treballar a classe com a casa. El 
que demanem des del centre és que els alumnes portin el material organitzat de la manera 
següent: 
 
ÚS DIARI 
 
 Un carpesà de 4 anelles amb: 

- 10 separadors  
- Fulls de recanvi quadriculats de 4 forats DINA4. 
- 10 dossiers de plàstic transparent amb forats. 

 Un estoig amb: 
- 1 boli blau, 1 boli negre, 1 boli vermell i 1 boli verd. 
- 1 llapis de fusta amb mina HB 
- 1 goma i 1 maquineta 
- 1 Pen drive amb el nom i cognoms de l’alumne enganxats. 
- 1 regle de 15 cm mil·limetrat i rígid 

 Calculadora marca CASIO fx-82SPXII o fx-85SPXII (solar). 
 Material específic per a Visual i Plàstica:  

- 1 carpeta de gomes rígida per a làmines A4. 
- Paper de dibuix Canson o cartolines 160g (50 fulls). 
 

ÚS AL LLARG DEL CURS (Quan el professorat ho demani i per treballar a casa) 
 

 Un sobre de plàstic mida foli amb: 
- 1 capsa de llapis de colors de fusta. 
- 1 capsa de retoladors petita.  
- 1  llapis de fusta  amb mina 2B.  
- 1 retolador de punta fina negre (tipus pilot) 
- 1 retolador de punta mitjana negre (NO permanent) 
- 1 compàs tipus bigotera de 2 braços articulats de 160 mm metàl·lic (només el compàs, 
no calen més accessoris) Recomanem  les marques “Maped”i “Staedler” 
- 1 joc d’escaire i cartabó. 
- 1 Transportador d’angles de 12 o 15 cm de diàmetre transparent. 
- Tisores i pega de barra. 

 
 1 llibreta A5 quadriculada sense espiral o llibreta de vocabulari (per a Alemany) 
 Els alumnes que cursin l’optativa de tècniques d’estudi hauran de comprar el dossier 

corresponent directament a l’Institut. (preu aproximat 2€) 
 
 Xandall, samarreta i pantaló curt del centre. A les classes d’Educació Física és obligatori 

portar l’equipament esportiu del centre. 

 

El punt de venda de l'equipament esportiu  (xandall, samarreta i pantaló curt) serà a:  
 OUTSIDE SPORTS      C/ Major 50. Begues    Tf. 93 639 20 91 

http://www.google.es/search?hl=es&rlz=1G1ACEW_ESES336&&sa=X&ei=m00fTMyZB8ae4Qbnmt3-DQ&ved=0CBgQvgUoAA&q=Compas+Staedler&nfpr=1
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CURS 2018-19 
TERCER D’ESO: LLISTAT DE MATERIAL NECESSARI   
 

Els alumnes necessiten un material individual propi tant per treballar a classe com a casa. El 
que demanem des del centre és que els alumnes portin el material organitzat de la manera 
següent: 
 
ÚS DIARI 
 
 Un carpesà de 4 anelles amb: 

- 10 separadors  
- Fulls de recanvi quadriculats de 4 forats DINA4. 
- 10 dossiers de plàstic transparent amb forats. 

 Un estoig amb: 
- 1 boli blau, 1 boli negre, 1 boli vermell i 1 boli verd. 
- 1 llapis de fusta amb mina HB 
- 1 goma i 1 maquineta 
- 1 Pen drive amb el nom i cognoms de l’alumne enganxats. 
- 1 regle de 15 cm mil·limetrat i rígid 

 Calculadora marca CASIO fx-82SPXII o fx-85SPXII (solar). 
 Material específic per a Visual i Plàstica:  

- 1 carpeta de gomes rígida per a làmines A4. 
- Paper de dibuix Canson o cartolines 160g (50 fulls). 
 
 

ÚS AL LLARG DEL CURS (Quan el professorat ho demani i per treballar a casa) 
 

 Un sobre de plàstic mida foli amb: 
- 1 capsa de llapis de colors de fusta. 
- 1 capsa de retoladors petita.  
- 1  llapis de fusta  amb mina 2B.  
- 1 retolador de punta fina negre (tipus pilot) 
- 1 retolador de punta mitjana negre (NO permanent) 
- 1 compàs tipus bigotera de 2 braços articulats de 160 mm metàl·lic (només el compàs, 
no calen més accessoris) Recomanem  les marques “Maped”i “Staedler” 
- 1 joc d’escaire i cartabó. 
- 1 Transportador d’angles de 12 o 15 cm de diàmetre transparent. 
- Tisores i pega de barra. 

 
 1 llibreta A5 de 50 fulles quadriculada sense espiral (per a Anglès-”diary”) 

 
 Xandall, samarreta i pantaló curt del centre. A les classes d’Educació Física és obligatori 

portar l’equipament esportiu del centre. 

 

El punt de venda de l'equipament esportiu  (xandall, samarreta i pantaló curt) serà a:  
 OUTSIDE SPORTS      C/ Major 50. Begues    Tf. 93 639 20 91 

http://www.google.es/search?hl=es&rlz=1G1ACEW_ESES336&&sa=X&ei=m00fTMyZB8ae4Qbnmt3-DQ&ved=0CBgQvgUoAA&q=Compas+Staedler&nfpr=1
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CURS 2018-19 
QUART D’ESO: LLISTAT DE MATERIAL NECESSARI   
 

Els alumnes necessiten un material individual propi tant per treballar a classe com a casa. El 
que demanem des del centre és que els alumnes portin el material organitzat de la manera 
següent: 
 
ÚS DIARI 
 
 Un  carpesà de 4 anelles amb: 

- 10 separadors  
- Fulls de recanvi quadriculats de 4 forats DINA4. 
- 10 dossiers de plàstic transparent amb forats. 
 

 Un estoig amb: 
- 1 boli blau, 1 boli negre, 1 boli vermell i 1 boli verd. 
- 1 goma i 1 maquineta 
- 1 Pen drive amb el nom i cognoms de l’alumne enganxats. 
- 1  llapis de fusta amb mina HB. 
- 1 regle de 15 cm mil·limetrat i rígid 
 

 Calculadora marca CASIO fx-82SPXII o fx-85SPXII (solar). 
 

ÚS AL LLARG DEL CURS (Quan el professorat ho demani i per treballar a casa) 
 

 1 compàs tipus bigotera de 2 braços articulats de 160 mm metàl·lic (només el compàs, 
no calen més accessoris) Recomanem  les marques “Maped”i “Staedler” 
 

 1 Transportador d’angles de 12 o 15 cm de diàmetre transparent. 
 

 Xandall, samarreta i pantaló curt del centre. A les classes d’Educació Física és obligatori 
portar l’equipament esportiu del centre. 
 

 
 Alumnes que fan Visual i Plàstica: 

- 1 carpeta de gomes rígida per a làmines A4. 
- Paper de dibuix Canson o cartolines 160g (50 fulls). 
- Escaire i cartabó. 
 
 

 

 
El punt de venda de l'equipament esportiu  (xandall, samarreta i pantaló curt) serà a:  
OUTSIDE SPORTS    C/ Major 50. Begues     Tf. 93 639 20 91 

 

http://www.google.es/search?hl=es&rlz=1G1ACEW_ESES336&&sa=X&ei=m00fTMyZB8ae4Qbnmt3-DQ&ved=0CBgQvgUoAA&q=Compas+Staedler&nfpr=1

