
 

  

  

 

1r d'ESO MATERIAL PER AL CURS 2019-20 
 
Aquest llistat forma part del material al llarg del curs, s’ha d’intentar no comprar materials repetits. 
 
Cal que l’alumne disposi: 
 

➢ Agenda 
➢ Estoig amb els estris bàsics de treball (bolígrafs (blau, negre, vermell, verd), llapis, goma, retoladors               

fluorescents...) 
➢ Fulls blancs DINa4 
➢ Carpeta classificadora i fundes de plàstic  
➢ Llibretes tamany DINa4 
➢ Llapis de memòria  

 
● VISUAL I PLÀSTICA / MATES: El material de visual i plàstica no s'ha de comprar de nou si ja se'n té                      

de semblant, i s'utilitzarà durant tota la secundària, sempre es demanarà una setmana abans el que                
cal portar aquella setmana.  
- 3 Llapis, mig HB, tou 4b i dur 2h. (Ed. Visual i Plàstica) 

- Un joc d’escaires sense numerar, mínim 30 o 20 cm. (Ed. Visual i Plàstica, matemàtiques) 

- Un regle graduat de 30 o 40 cm. (Ed. Visual i Plàstica, matemàtiques) 

- Un compàs amb adaptador. (Ed. Visual i Plàstica, matemàtiques) 

- Llapis portamines de 0,5 mm. (Ed. Visual i Plàstica) 

- Goma blanca. (Ed. Visual i Plàstica) 

- Retoladors de colors. (mínim estoig de 12) (Ed. Visual i Plàstica) 

- Llapis de colors. (mínim estoig de 12) (Ed. Visual i Plàstica) 

- Tisores. (Ed. Visual i Plàstica) 

- Cola o enganxament (barra). (Ed. Visual i Plàstica) 

- Carpeta per guardar els dibuixos DinA4. (Ed. Visual i Plàstica) 

- 2 paquets de paper de dibuix bàsic DinA4 (10 làmines el paquet) (Ed. Visual i Plàstica) 

- 5 Pots de pintures guaix (recomanades "tempera" Talens): Magenta, Cian, Groc, Blanc i Negre. 

- Pinzells núm.3 i núm.6 o similars. (Ed. Visual i Plàstica) 

- Plat o paleta blanca per a fer barreges, pot per l’aigua i drap per a netejar-los (material reciclat) 

- 1 paquet de paper d’aquarel·la DinA4. (10 làmines el paquet) (Ed. Visual i Plàstica) 

 
● EDUCACIÓ FÍSICA 

- Roba d’esport: bambes, xandall, samarreta (Educació Física) 
- Samarreta de recanvi i petit necesser amb tovallola, desodorant… (Educació Física) 

 
● ANGLÈS 

Si l'alumne/a és prou organitzat, pot fer servir fulls i fundes transparents, que guardarà classificats               
al carpesà. Si l'alumne no és prou organitzat, caldrà que porti una llibreta d'espiral de 80-100 fulls                 
només per a anglès. 
 

● NATURALS 
 Llibreta o carpesà fulls DINa4 

 
● CATALÀ 

1r A: Llibreta DINA4 amb grapes (no espiral) 

 

 



 

  

  

 

1r B, 1r C, 1r D, 1r E i 1r F: Llibreta DINA4 o carpesà i fulls d´anelles 
 

● MATEMÀTIQUES 
Transportador d’angles 
Regle 
Compàs 
Calculadora científica (3r trimestre) 

 
● MÚSICA 

Flauta 
 

● CASTELLÀ 
Llibreta DINA4 

 
● Tecnologia: 

El material s’anirà especificant al llarg del curs, però alguna fustademanat  
 

● FRANCÈS (optativa) 
Recomanem que portin una llibreta mida foli amb espiral, que podran fer servir durant els dos 
cursos. La llibreta facilita que tinguin els apunts ordenats.  
Es treballarà amb un llibre que caldrà comprar un cop les optatives siguin assignades. En aquest 
moment es facilitarà la informació relativa a la compra del llibre. 
 

 

Material, dossiers i llibres digitals inclosos en la matrícula  

(no caldrà pagar-los a principi o durant el curs) 
 

● Llibre digital (Naturals)  
● Llibre digital d’anglès. El professor lliurarà les claus i permisos del llibre digital a principi de curs a 

cada alumne. 
● Material reprogràfic. 
● Dossier d’Experimentals. 
● Dossier d’anglès  i espectacle en anglès.  
● Sortida convivència de tardor, ed.Física+tutoria. 
● Material de projectes i recursos tecnologia. 
● Projecte interdisciplinar. 

 

 

 



CIRCULAR PER A LES FAMÍLIES: Orientacions per a la selecció de dispositius digitals 

Benvulgudes famílies,

Amb la voluntat de l’Institut Pere Borrell  de continuar avançant amb la digitalització de la pràctica 
educativa, ara que tot el centre està adaptat a les noves tecnologies, es recomana a l’alumnat nou 
de 1r d’ESO per al curs 2019-2020 que adquireixi, si és que no el té, el seu propi portàtil al mercat
lliure amb les següents característiques mínimes:  

 No recomanem l'ús de Tablets, ja que durant el curs s'utilitzen programes que hi presenten 
incompatibilitat o requereixen l'ús de ratolí i teclat per a poder treballar correctament. 

 Els preus poden variar, els mostrats son una estimació aproximada. 

Atentament, 

INSTITUT PERE BORRELL
Puigcerdà, juny de 2019 

ORDINADORS PORTÀTILS
DE 11.6’’ O SUPERIOR (RECOMANAT) 

TABLETS* DE10,1" O SUPERIOR 
(NO RECOMANAT, només si ja se’n té)

MAQUINARI Requisits mínims que hauria de tenir l'equip per tal de poder dur a terme
les tasques amb les aplicacions utilitzades al centre: 

Processador • Intel® Celeron (superior o similar) •  Intel X5 (superior o similar)
Memòria •  RAM 4GB DDR4 •  RAM 2GB 
Disc dur 64GB (cal tenir en compte que aquests dispo-•  500 GB S-ATA 

sitius tenen poca capacitat d'emmagatzematge 
en comparació amb els ordinadors portàtils)  

Connectivitat •  per Ethernet o Wi-Fi •  WLAN: 802.11 agn 
Pantalla •  11.6" HD (1366 x 768) 16:9 (mínim) •  10.1" 
Connexions •  USB 2.0 / 3.0 / HDMI •  1 x Micro USB 2.0 o 1 x USB 2.0 / 3.0 
Sistema
operatiu 

•  Microsoft Windows 10 •  Windows10, per a major compatibilitat amb 
aplicacions i plataformes d'aprenentatge; 
altres sistemes operatius poden no ser 
compatibles. 

PREU
•  El preu d' un equip amb les 

característiques anteriorment 
esmentades oscil·la entre 300-350€.
Exemple: lenovo 100e windows 10. 

•  El preu d' un equip amb les característiques 
anteriorment esmentades oscil·la entre els 
350 - 500€. 

•
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