
 

  

  

 
 

3r d'ESO MATERIAL PER AL CURS 2019-20 
 

Cal que l’alumne disposi (el material de cursos anteriors és reutilitzable): 
 

➢ 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  

 

● F i Q:  calculadora científica (matemàtiques), regle (matemàtiques) 
 

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

 

● CATALÀ: l´alumnat pot optar pel material que prefereixi (llibreta, carpesà, DIN A4, fulls              

d´anelles…) 
  

● VISUAL I PLÀSTICA / MATES (estris de dibuix tècnic): 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, per tant la majoria d’alumnes el tenen                     

de primer d’eso. Aquest és el MATERIAL INDISPENSABLE: 
      - Un joc d’escaires sense numerar. 

- Un regle graduat de 30, 40 cm. 
- Un compàs amb adaptador de rotulador 
- Dos portamines de 0,5 mm. 
- Mines de 0,5 mm. HB i 2H 
- Goma blanca 
- Retoladors de colors. 
- Llapis de colors. 
- Tisores. 
- Cola  
- Paper de dibuix DinA4 i DinA3 (marca major o bàsic) uns 10 fulls 
- Carpeta de dibuix A3 
- Una regla de rotular lletres de 4 o 5 mm. 
- Paper de vidre molt fi o raspador. 
- Llibreta blanca per apunts Din A4 o Din A5 (millor sense espiral). 
○ A partir de Nadal: 

- Pintures témpera a poder ser de la marca Talens : Magenta, Cian, Groc, Blanc i Negra. 
- Pinzells nº3 i nº6 o similars. 
- Paper d’aquarel·la Din A3 uns 5 fulls 

  
● CASTELLÀ: l´alumnat pot optar pel material que prefereixi ( llibreta, carpesà, DN 4, fulls d´anelles…) 

 

● ANGLÈS:  l´alumnat pot optar pel material que prefereixi (llibreta o fulls i fundes al carpesà) 

● CULTURA CLÀSSICA Optativa: caldrà comprar un dossier a consergeria. La professora n’informarà            

els alumnes a classe. 
 

● FRANCÈS (optativa) 
L’alumne pot fer servir llibreta o fulls guardats en fundes al carpesà. 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) 
 

● Material reprogràfic. 
● Dossier de Naturals. 
● Dossier de FiQ. 
● Teatre d’Anglès.  
● Sortida convivència de tardor, ed.Física+tutoria. 
● Material de projectes i recursos tecnologia. 

 
 

 

 

 


