
Generalitat   de   Catalunya  
Departament   d’Educació   
Institut   Montbui  
  
https://agora.xtec.cat/iesmontbui/  

 
Material   escolar   Curs   2020/21  1r   ESO  

 
● Mascareta   (obligatòria)  
● Gel   hidroalcohòlic   (opcional)  
● Funda   pel   Chromebook   (recomanable)  

 
● Carpeta   de   4   anelles   (capacitat   per   200   fulls)  
● 20   fundes   de   plàstic   de   4   forats  
● 9   separadors   de   colors  
● 1   paquet   de   fulls   DIN   A4   blancs  
● Fulls  de  l’Institut  (socis  de  l’AMPA:  el  primer  paquet  -gratuït  pels  socis  de              

l’AMPA-  s’entregarà  a  una  sessió  de  tutoria).  Resta  d’alumnat:  cal  comprar-los            
a   l’AMPA.  

● Agenda   escolar   (s’entregarà   a   una   sessió   de   tutoria)  
 

● Llapis,   goma   i   maquineta  
● Llapis   de   colors   de   fusta   i/o   retoladors  
● Retolador   i   punta   fina   negre  
● Bolígrafs:   blau,   vermell,   negre   i   verd  
● Subratlladors  

 
● Barra   adhesiva  
● Regle   de   plàstic   de   20   cm  
● Tisores   de   punta   rodona  

 
● Català   i   castellà:   diccionari   de   cada   llengua   (per   tenir   a   casa)  
● Tecnologia:   1   guants   de   treball   recoberts   de   PU   (Poliuretà)   només   per   la   part  

del   palmell   
● EVP:  1  caixa  d’aquarel·les  escolars  (s’utilitza  a  1r  i  2n  ESO.  Mínim:  12  colors,               

recomanable:  24  colors),  1  pinzell  prim  (núm.  3),  1  pinzell  gruixut  (núm.  12),              
regle  de  plàstic  (20  cm.),  escaire  (22  cm.),  cartabó  (22  cm.),  compàs,             
transportadors  d’angles  (s’utilitza  1r  i  2n  ESO) ,  Llibreta  amb  espiral  de  fulls             
blancs   DIN   A5  

● Educació  física:  roba  d’esport  (xandall).  Màrfega  petita  (si  ho  demana  el            
professor)  

● Anglès:   auriculars  
● Pla   lector:   llibre  

 
 
Materials   no   aconsellables :   Retoladors   molt   gruixuts   o   permanents,   corrector   líquid.  
 
L’alumnat   ha   de   portar   el   seu   material   a   la   motxilla i   és   d’ús   particular.   
 
La  llista  de  material  de  cada  curs  es  troba  a  la  web  de  centre               
(https://agora.xtec.cat/iesmontbui)>Menu>Organització   de   centre>Documents   de   centre  
 
 



Generalitat   de   Catalunya  
Departament   d’Educació   
Institut   Montbui  
  
https://agora.xtec.cat/iesmontbui/  

 
Material   escolar   Curs   2020/21  2n    ESO  

 
● Mascareta   (obligatòria)  
● Gel   hidroalcohòlic   (opcional)  
● Funda   pel   Chromebook   (recomanable)  

 
● Carpeta   de   4   anelles   (capacitat   per   200   fulls)  
● 20   fundes   de   plàstic   de   4   forats  
● 9   separadors   de   colors  
● 1   paquet   de   fulls   DIN   A4   blancs  
● Fulls  de  l’Institut  (socis  de  l’AMPA:  el  primer  paquet  -gratuït  pels  socis  de              

l’AMPA-  s’entregarà  a  una  sessió  de  tutoria).  Resta  d’alumnat:  cal  comprar-los            
a   l’AMPA.  

● Agenda   escolar   (s’entregarà   a   una   sessió   de   tutoria)  
 

● Llapis,   goma   i   maquineta  
● Llapis   de   colors   de   fusta   i/o   retoladors  
● Retolador   i   punta   fina   negre  
● Bolígrafs:   blau,   vermell,   negre   i   verd  
● Subratlladors  

 
● Barra   adhesiva  
● Regle   de   plàstic   de   20   cm  
● Tisores   de   punta   rodona  

 
● Matemàtiques,   tecnologia,   ciències:   calculadora   científica   
● Tecnologia:   1   guants   de   treball   recoberts   de   PU   (Poliuretà)   només   per   la   part  

del   palmell   
● EVP:  1  caixa  d’aquarel·les  escolars  (si  no  s’ha  portat  a  1r  ESO),  1  pinzell  prim                

(núm.  3),  1  pinzell  gruixut  (núm.  8/10),  regle  de  plàstic  (20  cm.),  escaire  (22               
cm.),   cartabó   (22   cm.),   compàs,   transportadors   d’angles   

● Educació  física:  roba  d’esport  (xandall),  raqueta  de  bàdminton.  Màrfega  petita           
(si   ho   demana   el   professor)  

● Anglès:   auriculars  
● Pla   lector:   llibre  

 
 
Materials   no   aconsellables :   Retoladors   molt   gruixuts   o   permanents,   corrector   líquid.  
 
L’alumnat   ha   de   portar   el   seu   material   a   la   motxilla i   és   d’ús   particular.   
 
La  llista  de  material  de  cada  curs  es  troba  a  la  web  de  centre               
(https://agora.xtec.cat/iesmontbui)>Menu>Organització   de   centre>Documents   de   centre  
 
 
 
 



Generalitat   de   Catalunya  
Departament   d’Educació   
Institut   Montbui  
  
https://agora.xtec.cat/iesmontbui/  

 
Material   escolar   Curs   2020/21  3r   ESO  

 
● Mascareta   (obligatòria)  
● Gel   hidroalcohòlic   (opcional)  
● Funda   pel   Chromebook   (recomanable)  

 
● Carpeta   de   4   anelles   (capacitat   per   200   fulls)  
● 20   fundes   de   plàstic   de   4   forats  
● 9   separadors   de   colors  
● 1   paquet   de   fulls   DIN   A4   blancs  
● Fulls  de  l’Institut  (socis  de  l’AMPA:  el  primer  paquet  -gratuït  pels  socis  de              

l’AMPA-  s’entregarà  a  una  sessió  de  tutoria).  Resta  d’alumnat:  cal  comprar-los            
a   l’AMPA.  

● Agenda   escolar   (s’entregarà   a   una   sessió   de   tutoria)  
 

● Llapis,   goma   i   maquineta  
● Llapis   de   colors   de   fusta   i/o   retoladors  
● Retolador   i   punta   fina   negre  
● Bolígrafs:   blau,   vermell,   negre   i   verd  
● Subratlladors  
● Cinta   correctora   (tipus   Tipp-Ex)  

 
● Barra   adhesiva  
● Regle   de   plàstic   de   20   cm  
● Tisores   de   punta   rodona  

 
● Matemàtiques,   tecnologia,   ciències:   calculadora   científica   
● Tecnologia:   1   guants   de   treball   recoberts   de   PU   (Poliuretà)   només   per   la   part  

del   palmell   
● Educació  física:  roba  d’esport  (xandall),  raqueta  de  bàdminton.  Màrfega  petita           

(si   ho   demana   el   professor)  
● Anglès:   auriculars  
● Pla   lector:   llibre  

 
 
Materials   no   aconsellables :   Retoladors   molt   gruixuts   o   permanents,   corrector   líquid.  
 
L’alumnat   ha   de   portar   el   seu   material   a   la   motxilla i   és   d’ús   particular.   
 
La  llista  de  material  de  cada  curs  es  troba  a  la  web  de  centre               
(https://agora.xtec.cat/iesmontbui)>Menu>Organització   de   centre>Documents   de   centre  
 
 
 
 
 
 
 



Generalitat   de   Catalunya  
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Institut   Montbui  
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Material   escolar   Curs   2020/21  4t   ESO  

 
 

● Mascareta   (obligatòria)  
● Gel   hidroalcohòlic   (opcional)  

 
● Carpeta   de   4   anelles   (capacitat   per   200   fulls)  
● 20   fundes   de   plàstic   de   4   forats  
● 9   separadors   de   colors  
● 1   paquet   de   fulls   DIN   A4   blancs  
● Fulls   de   l’Institut   (el   primer   paquet   -gratuït-   s’entregarà   a   una   sessió   de   tutoria)  
● Agenda   escolar   (s’entregarà   a   una   sessió   de   tutoria)  

 
● Llapis,   goma   i   maquineta  
● Llapis   de   colors   de   fusta   i/o   retoladors  
● Retolador   i   punta   fina   negre  
● Bolígrafs:   blau,   vermell,   negre   i   verd  
● Subratlladors  
● Cinta   correctora   (tipus   Tipp-Ex)  

 
● Barra   adhesiva  
● Regle   de   plàstic   de   20   cm  
● Tisores   de   punta   rodona  

 
● Matemàtiques:   calculadora   científica   
● Educació   física:   roba   d’esport   (xandall),   raqueta   de   bàdminton  
● Anglès:   auriculars  
● Pla   lector:   llibre  

 
 

Matèries  optatives :  els  primers  dies  de  classe,  el  professorat  informarà  del  material             
específic   necessari.  
 
Materials   no   aconsellables :   Retoladors   molt   gruixuts   o   permanents,   corrector   líquid.  
 

L’alumnat   ha   de   portar   el   seu   material   a   la   motxilla i   és   d’ús   particular.   
 
 
 
 
 
La  llista  de  material  de  cada  curs  es  troba  a  la  web  de  centre               
(https://agora.xtec.cat/iesmontbui)>Menu>Organització   de   centre>Documents   de   centre  


