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Materials departament ViP curs 2020-21
1r. ESO Educació Visual i Plàstica integrada als projectes
globalitzats
●

Sense llibre de text

●

Fotocòpies: Les que es necessitin a les fitxes i les activitats dels projectes globalitzats.
Serà variable depenent de l’evolució i planteig dels projectes.

●

Material fungible:
El preu del material indicat a sota és aproximat. Per donar una orientació hem buscat
una marca estàndard, però cada família pot triar la marca i la qualitat que prefereixi.
A principi de curs l’alumnat haurà de portar material bàsic per començar les classes:
llapis, paper, goma i maquineta, i els llapis de colors que tingui.
A classe els explicarem quin material necessitaran, i demanarem que el comprin a mida
que el necessitem.

Material

preu
unitat (si

preu total

referència, marca, etc
(orientatiu, es pot triar un altre model o
marca)

s’escau)

Retoladors de colors

4’60 (x12)

Alpino

llapis de colors

3 (x12)

Alpino

Llapis 2H (de mina dura)

1’20 aprox

Staedtler

Llapis 2B (de mina tova)

1’20 aprox 2’60 (x3)

Blister 3 llàpis (1B, 2HB i
3H) Staedtler Noris

Maquineta de fer punta

0’95

Metàlic Staedtler

Goma d'esborrar Staedtler

2

Staedtler

Regle de 30cm; escaire de 25cm;
cartabó de 25 cm (hi ha un pack a
Abacus)

2’05

Joc Abacus
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Retolador negre punta fina

2’5-3

5’60 (x3)

Blister retoladors calibrats
(2-4-8) Abacus

Compàs

5,10
3’25

Compàs Staedtler escolar
Compàs Abacus

Tissores escolars (punta rodona)

1,95

Tissores Clipper 13 cm

Barra de pega

2,75

Barra de pega Pritt 22g

3 Pinzells per a aquarel·la núm 2,
6 i 12 (aprox.)

Entre
0’50-0’70
(Jovi)

6’10
(set tres
pinzells
Van Gogh
191)

5 làmines per a aquarel·la A4

3,20 (x6)

Fabiano aquarel·la Din A4
350g

5 làmines dibuix BaSIK A4

3’15 (x10)

Canson Dibuix Basik Din A4

Paper normal (80 gr) A4

2’15
(x100)

Paper blanc Abacus A4 80g

*preus no soci de la Cooperativa Abacus.

3r ESO. Visual i plàstica
●

Sense llibre de text

●

Fotocòpies: Aproximadament 10 per cada alumne (fitxes, plantilles i informació).

●

Material fungible:
El preu del material indicat a sota és aproximat. Per donar una orientació hem buscat
una marca estàndard, però cada família pot triar la marca i la qualitat que prefereixi.
A principi de curs l’alumnat haurà de portar material bàsic per començar les classes:
llapis, paper, goma i maquineta, i els llapis de colors que tingui.
A classe els explicarem quin material necessitaran, i demanarem que el comprin a mida
que el necessitem.
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Material

preu
unitat

preu
total

referència, marca, etc

Retoladors de colors

4’60
(x12)

Alpino

Llapis de colors

3 (x12)

Alpino

(si s’escau)

(orientatiu, es pot triar un altre model o
marca)

Llapis 2H (de mina dura)

1’20
aprox

Staedtler

Llapis 2B (de mina tova)

1’20
aprox

Maquineta de fer punta

0’95

Metàlic Staedtler

Goma d'esborrar Staedtler

2

Staedtler

Regle de 30cm; escaire de 25cm;
cartabó de 25 cm (hi ha un pack a
Abacus)

2’05

Joc Abacus

Retolador negre punta fina

2’5-3

Compàs

5,10
3’25

Compàs Staedtler escolar
Compàs Abacus

Tissores escolars (punta rodona)

1,95

Tissores Clipper 13 cm

Barra de pega

2,75

Barra de pega Pritt 22g

3 Pinzells per a aquarel·la núm 2, 6 i
12

Entre
0’50-0’7
0
(Jovi)

2’60
(x3)

5’60
(x3)

Blister 3 llàpis (1B, 2HB i 3H)
Staedtler Noris

Blister retoladors calibrats
(2-4-8) Abacus

6’10
(set tres
pinzells
Van
Gogh
191)

5 làmines per a aquarel·la A4

3,20
(x6)

Fabiano aquarel·la Din A4
350g

5 làmines dibuix BaSIK A4

3’15
(x10)

Canson Dibuix Basik Din A4

Paper normal (80 gr) A4

2’15
(x100)

Paper blanc Abacus A4 80g

*preus no soci de la Cooperativa Abacus.
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4t ESO. Experiències Cinema en Curs.
A aquest curs realitzarem diferents activitats relacionades amb el Cinema i anirem a la
Filmoteca a fer sessions didàctiques.
A principi de curs l’alumnat haurà de portar material bàsic per començar les classes: llapis, boli,
paper, tissores, pega, goma i maquineta, i els llapis de colors que tingui.
A classe els explicarem quin material necessitaran, i demanarem que el comprin a mida que el
necessitem.
L’institut proporcionarà una llibreta, fotocòpies, algun material de pintura (l’alumne haurà de
portar els seus propis pinzells), paper fotogràfic per fer cianotípies, ii es realitzaran visionats de
fragments a classe per poder filmar les pràctiques.
Les filmacions es faran amb el mòbil de l’alumne i les càmeres de l’institut.
Hi haurà una peça final que es filmarà amb càmera professional (dues sessions
aproximadament) i serà presentada en un acte públic.
També realitzarem algunes activitats gràfiques i plàstiques relacionades amb el cinema: anàlisi
de paleta de colors de films, disseny de cartells, pintura a partir de filmacions, estudi de llums i
ombres a pintures, construcció de petites cambres fosques, cianotípies, etc.

●

Sense llibre de text

●

Fotocòpies: 30 aprox cada alumne (impressió de captures de fragments, fitxes,
informació tècnica, etc). El nombre pot ser variable depenent del desenvolupament del
curs.

●

Material fungible:
El preu del material indicat a sota és aproximat. Per donar una orientació hem buscat
una marca estàndard, però cada família pot triar la marca i la qualitat que prefereixi.
Material fungible:
El preu del material indicat a sota és aproximat. Per donar una orientació hem buscat
una marca estàndard, però cada família pot triar la marca i la qualitat que prefereixi.

●

A principi de curs l’alumnat haurà de portar material bàsic per començar les classes:
llapis, paper, goma i maquineta, i els llapis de colors que tingui.
A classe els explicarem quin material necessitaran i demanarem que el comprin a mida
que el necessitem.
L’institut proporcionarà una llibreta a cada alumne per anar elaborant el diari de taller.
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Material

preu
unitat

preu
total

referència, marca, etc

Retoladors de colors

4’60
(x12)

Alpino

Llapis de colors

3 (x12)

Alpino

2’60
(x3)

Blister 3 llàpis (1B, 2HB i 3H)
Staedtler Noris

(si s’escau)

(orientatiu, es pot triar un altre model o
marca)

Llapis 2B (de mina tova)

1’20
aprox

Maquineta de fer punta

0’95

Metàlic Staedtler

Goma d'esborrar Staedtler

2

Staedtler

Retolador negre punta fina

2’5-3

Tissores escolars (punta rodona)

1,95

Tissores Clipper 13 cm

Barra de pega

2,75

Barra de pega Pritt 22g

3 Pinzells per a aquarel·la núm 2, 6 i
12

Entre
0’50-0’7
0
(Jovi)

5’60
(x3)

Blister retoladors calibrats
(2-4-8) Abacus

6’10
(set tres
pinzells
Van
Gogh
191)

Van Gogh 191

3 làmines per a aquarel·la A4

3,20
(paquet
de 6)

Fabiano aquarel·la Din A4
350g

3 làmines dibuix BaSIK A4

3’15
(paquet
de 10)

Canson Dibuix Basik Din A4

Paper normal (80 gr) A4

2’15
(x100)

Paper blanc Abacus A4 80g

*preus no soci de la Cooperativa Abacus.
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1r i 2n BAT. Dibuix tècnic
●

Sense llibre de text

●

Fotocòpies: No utilitzarem llibre, per tant passarem informacions tècniques de cada
tema en paper i en digital (al Classroom). També els alumnes tindran fitxes amb
exercicis per realitzar a classe i a casa. En total calculem unes 100 fotocòpies per
alumne cada curs, que s’aniran entregant a mida que facin falta.

●

Material fungible:
El preu del material indicat a sota és aproximat. Per donar una orientació hem buscat
una marca estàndard, però cada família pot triar la marca i la qualitat que prefereixi.
No caldrà comprar tot el material a principi de curs. Explicarem a classe les
característiques del material perquè l’alumnat tingui més informació quan el compri.

●

Plataforma Google Classroom:
L’alumne tindrà accés a una classe virtual on tindrà videotutorials i materials de
referència. També tindrà les indicacions dels exercicis que caldrà entregar al llarg del
curs i les qualificacions obtingudes.

●

Material

preu unitat (si
s’escau)

preu total

referència,
marca, etc
(orientatiu, es pot
triar un altre model o
marca)

Regle de 30 cm

3,70€

REGLE TECNIC
FAIBO 30cm
REFERENCIA:
64161.28
MARCA:Faibo

Escaire tècnic de 25 cm
sense mil·limetrat (
millor sense números).
Aquesta és la mida mínima, si l’estudiant ho té més
gran val perfectament
.

:
2,80€

ESCAIRE TECNIC
FAIBO 25cm
REFERENCIA:
64157.83
MARCA:Faibo
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cartabó tècnic de 25 cm

CARTABO TECNIC

2,80€

FAIBO 25cm

sense mil·limetrat (
millor sense números).
Aquesta és la mida mínima, si l’estudiant ho té més
gran val perfectament
.

REFERENCIA
64159.56
MARCA:Faibo

Llapis 2H

0’50 € aprox

Staedtler

Llapis 2B

0’50 € aprox

Staedtler

Maquineta de fer punta

0’95

Metàlic
Staedtler

Goma d'esborrar Staedtler

2

Staedtler

Compàs amb roda d'ajust

12,75€

Compàs Staedtler
Noris 550 01
REFERENCIA:
129821.57
MARCA:
STAEDTLER
IBERIA, S.A.

Carpeta d'anelles per a guardar els
exercicis ordenats

CARPETA 2
ANELLES URBAN
A4 PLÀSTIC

4,50€

ASSORTIDES
REFERENCIA:
1280717.35
MARCA:Elba
(pot ser qualsevol
carpeta d’anelles)

Fundes per a guardar a la carpeta els
exercicis ordenats

5,15€
(100u)

BOSSA "ABACUS"
A4 UNIV. PP 100u
REFERENCIA:
0937797.86
MARCA: Abacus

Fulls de paper A4 de 80 gr (un paquet de
100 per anar-ne portant durant el curs)

2’15
(x100)

Paper blanc
Abacus A4 80g

