
 

  

  

 

2n d'ESO MATERIAL PER AL CURS 2018-19 
 
Cal que l’alumne disposi (molt del material de cursos anteriors és reutilitzable): 
 

➢ Agenda 
➢ Estoig amb els estris bàsics de treball (bolígrafs (blau, negre, vermell, verd), llapis, goma,...) 
➢ Fulls blancs DINa4  
➢ Carpeta classificadora i fundes de plàstic (50u) 
➢ Llibretes tamany DINa4 
➢ Llapis de memòria  

 
● FÍSICA I QUIMÍCA 

(FIQ i Matemàtiques) Calculadora científica , regle, fulls DINA4 o llibreta 
 

● 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. 
 

● CATALÀ 
2n A:   llibreta amb espiral de quadres 
2n B, 2n C, 2n D i 2n E:, carpeta d´anelles, DN 4  i fundes de plàstic. 

 
● CIÈNCIES SOCIALS 

                2n A : llibreta sense espirals tamany foli. 
 

● MATEMÀTIQUES 
Calculadora científica 
 

● MÚSICA 
Flauta 

 
● CASTELLÀ 

Llibreta DINa4  amb esperial de quadres. 
 

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

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

 

 


