
Llistes de material per a les famílies que han
optat per adquirir-lo per compte propi i no fer

l'aportació corresponent

curs 2017-18

Per a les famílies que van decidir aportar directament el material didàctic en aquelles matèries
que en fan servir, facilitem les llistes orientatives que trobareu mes avall. Tenint en consideració
que és molt difícil preveure totes les activitats que es realitzaran al llarg del curs, podria ser
que, al material que apareix a la llista, se n'hagués d'afegir algun altre. En aquest cas, el profes-
sor ho avisarà amb prou antelació. 

1r ESO

Tecnologia
• Llum de tauleta de nit:

• Endoll, porta-làmpades i interruptor. 
• 3 metres de cable de dos fils
• La resta de material de construcció del projecte el determinarà el departament de VIP

• Tangram.
• 1 tall de contraplacat de 8mm de gruix de 14mm x 14mm
• 60 cm de llistó de fusta de 1cm x 1cm. 
• 1 tall de contraplacat de 3mm (fullola) de 12mm x 12mm

• Soma.
• 70 cm de llistó de fusta de 2cm x 2cm

Educació física
• Un pitrall del color que més l' agradi
• Una corda de salt
• Un cèrcol de gimnàstica
• Una pilota de tennis i una altra de tennis taula
• Un paquet de globus
• Una pilota de plàstic mida futbol
• Una pilota d'escuma mida futbol



Visual i plàstica
Material que cal portar a totes les classes de la matèria:
• Imprimir les fitxes del dossier de 1r d’ESO. Ho trobareu penjat per temes al Drive.
• Ordinador carregat.
• Escaire i cartabó (20 a 25cm.)
• Regle de 30cm.
• Compàs i adaptador.
• Retoladors calibrats: 0,2, 0,4 i 0,8.
• Llapis HB.
• Portamines o,5.
• Mines de recanvi HB de 0,5.

Material que caldrà portar quan es treballi el color:
• Làmines paper d’aquarel·la DIN A-3.
• 1 carpeta DIN A-3.
• Temperes de color blanc, negre, cian, magenta i groc.
• Pinzells (prim i gruixut).
• Paleta o plat de plàstic blanc.
• Got de plàstic.
• Drap de tela.

Altres materials:
• Tisores.
• Pegament de barra.
• Llapis de colors.
• Retoladors de colors.

Biologia i Geologia
• Cartolines
• Paper transparent
• Productes alimentació
• Bastonets per les orelles
• Paper mil·limetrat

2n ESO

Tecnologia

Maqueta d’una roda (cast. noria):

• 1 tall de contraplacat de 8mm de gruix de 32mm x 25mm
• 140cm de llistó de fusta de 15mm x 15mm
• 1 tall de contraplacat de 3mm (fullola) de 20mm x 20mm



• 30 cm de vareta roscada de 4mm de diàmetre i 8 femelles
• 36 pals de metge (de mirar la gola)
• Motor elèctric amb reductora de 3 a 6v
• Commutador de corredera de 3 posicions.
• Cable unifilar elèctric (electrònica)
• Pila de petaca de 4,5v 
• Regleta de connexions
• Bombetes i portabombetes petites per la il·luminació de la roda

Educació física
• Una corda de salt
• Un pitrall del color que els agradi
• Raquetes de tennis, de bàdminton, de tennis taula i les seves corresponents pilotes i volants

(si tenen problemes, ja els indicarem com han de ser)
• Un frisbee gran de plàstic

Visual i plàstica
Material que cal portar a totes les classes de la matèria:
• Imprimir les fitxes del dossier de 2n d’ESO. Ho trobareu penjat per temes al Drive.
• Escaire i cartabó (20 a 25cm.)
• Regle de 30cm.
• Compàs i adaptador.
• Retoladors calibrats: 0,2, 0,4 i 0,8.
• Llapis HB.
• Portamines 0,5.
• Mines de recanvi HB de 0,5.

Material que caldrà portar quan es treballi el color:
• Làmines paper d’aquarel·la DIN A-3.
• 1 carpeta DIN A-3.
• Temperes de color blanc, negre, cian, magenta i groc.
• Pinzells (prim i gruixut).
• Paleta o plat de plàstic blanc.
• Got de plàstic.
• Drap de tela.

Altres materials:
• Tisores.
• Pegament de barra.
• Llapis de colors.
• Retoladors de colors



3r ESO

Educació física
• Una corda de salt, 
• Un pitrall del color que vulguin, 
• 3 pilotes de malabars de plàstic, 
• 3 mocadors de malabars, 
• Una màrfega individual per treballar exercicis al terra, 
• Un antifaç pels ulls, 
• Un stick de hoquei de plàstic (no de fusta) 
• Un disc de hoquei. 
• Un diàbolo de malabars 

Biologia i geologia 
• Cigarretes
• Escuradents
• Productes alimentació
• Bastonets per les orelles
• Palleta

4t ESO

Educació física
• Una corda de salt i una màrfega individual
• Malabars: 3 pilotes de plàstic, 3 mocadors , un pal del diable , un plat xinés , un diàbolo, 3 

cercles de malabars. 
• Raquetes de tennis, tennis taula i bàdminton amb les seves pilotes i volants. 
• Un pitrall del color que més l' agradi. 
• Una indiaca.

Optativa d'educació física
• Una màrfega individual per fer pilates

1r Batxillerat

Educació física
• Una corda de salt
• Una màrfega individual per fer exercicis al terra
• Raquetes de tennis taula i bàdminton amb les seves pilotes
• Un pitrall del color que vulgui
• Un antifaç pels ulls
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