
Material escolar curs 2020-2021

 Abans de comprar el material recomanem aprofitar el que ja es té. 

 Els alumnes de famílies sòcies de l’Ampa no han de comprar agenda,
els hi proporcionarà el centre. 

 Recomanem portar només el material indicat. Si, en començar el curs,
cal material complementari ja us ho farem saber. 

 Cal que tots els embolcalls siguin reciclables i sostenibles (cal evitar els
embolcalls de plàstic, el paper d’alumini,...)

Ordinador i connexió a internet

 El curs 2020-2021 cal que tot l’alumnat del centre tingui ordinador amb
connexió a internet. Si heu de comprar un ordinador us recomanem que
sigui un portàtil. 

Afectacions COVID-19

 La pandèmia de la covid-19 ens obliga a prohibir a l’alumnat compartir el
material  escolar,  per  tal  de reduir  el  risc  de  contagis.  Per  tant,  cada
alumne/a ha de portar el seu propi material escolar i no compartir-lo amb
els companys. 



1r d’ESO

 6 llibretes grans quadriculades amb espiral (mida foli o DIN A-4). 

 1 llibreta petita quadriculada amb espiral (mida mig foli). 

 Estoig amb: 
o Bolígraf blau, vermell, negre i verd

o Marcador

o Llapis, maquineta i goma d’esborrar

o Tisores escolars

o Una barra de cola

o Regle de 15 cm 

 Escaire i cartabó (25 cm)

 Compàs 
 Flauta de dolça
 Agenda (les famílies sòcies de l’Ampa no l’han de comprar)

 Calculadora. Podeu utilitzar una calculadora senzilla si  ja la teniu.  Si
s’ha de comprar nova recomanem una del tipus casio fx-85ES o similar.

2n d’ESO

 4 llibretes grans quadriculades amb espiral (mida foli o DIN A-4). 

 Capeta d’anelles amb fulls quadriculats i separadors. 

 Estoig amb: 
o Bolígraf blau, vermell, negre i verd

o Marcador

o Llapis, maquineta i goma d’esborrar

o Tisores escolars

o Una barra de cola

o Regle de 15 cm 

 Agenda (les famílies sòcies de l’Ampa no l’han de comprar)

 Calculadora. Podeu utilitzar una calculadora senzilla si  ja la teniu.  Si
s’ha de comprar nova recomanem una del tipus casio fx-85ES o similar.



3r  i 4t d’ESO

 4 llibretes grans quadriculades amb espiral (mida foli o DIN A-4). 

 Carpeta d’anelles amb fulls quadriculats i separadors. 

 Estoig amb: 
o Bolígraf blau, vermell, negre i verd

o Marcador

o Llapis, maquineta i goma d’esborrar

o Tisores escolars

o Una barra de cola

o Regle de 15 cm 

 Agenda (les famílies sòcies de l’Ampa no l’han de comprar)

 Calculadora. Recomanem una del tipus casio fx-85ES o similar. 

Batxillerat

 Carpeta d’anelles amb fulls quadriculats i separadors. 
 Estoig amb: 

o Bolígraf blau, vermell, negre i verd

o Marcador

o Llapis, maquineta i goma d’esborrar

o Corrector 

 Agenda (les famílies sòcies de l’Ampa no l’han de comprar)
 Calculadora  (per  estudiants  del  batxillerat  de  ciències  o  de  ciències

socials). Recomanem una del tipus casio fx-85ES o similar. 


