
MATERIALS DIBUIX ESO  
(La majoria d’aquests materials ja estaven a la llista general de material del curs o se 
suposa que els teniu per casa, marco amb negreta els específics de la matèria).



-Llapis 2H, HB, 2B (si en teniu més porteu-los).


-Bloc de dibuix DIN-A4 mida full 100 pàg. aprox. 
-Colors de fusta, com a mínim 12, si en teniu més, millor. (Si no en teniu per casa millor comprar-
los aquarel·lables, sinó normals).

-Punta fina negre o  Pilot i permanent fi o mitjà.

-Goma, tisores, cola de barra i maquineta.

-Regle, escaire, cartabó i compàs. (També s’utilitzen a Tecnologia).

-Una bossa resistent per a emportar-nos les coses si pintem en espais fora de l’aula (pot ser de 
roba o del súper de les reutilitzables).

-Una fusta o superfície rígida que NO sigui de cartró (es podria mullar) de 
mínim 23x31cm ( o + ) (aquesta mida cap a dins la carpeta/bossa per no anar 
tan carregats). 
- Unes 10 cartolines blanques DIN-A4 o si pot ser, papers  d’aquarel·la o 
pintura millor, sinó normals (poden ser en format bloc).




- 2 o 3 pinzells de diferents mides, que el pèl sigui suau però 
ferm com a la foto i que mantingui la forma,  (si sembla cabell 
tou, plàstic o palla no va bé). 

- 1 Drap o tros de roba vella, 2 pots reciclats amb tapa per a posar-hi aigua i una paleta o un plat 
vell .

- Gouache  /  Témperas  (si no en trobeu,  Acrílics o Aquarel·les).

Poden ser packs petits i barats, a classe en donarem però cal tenir-ne una miqueta a casa en cas 
de confinament o per acabar deures si anem molt lents.  Mínim hi ha d’haver aquests  5 colors:

Blanc, Groc, Magenta (“fúcsia”), Blau, i Negre. 

- OPCIONAL: Altres materials de dibuix que tingueu per casa com Ceres / Pastels / Guixos /	 	
	 	 Retoladors / Carbonet / Plastidecors / Tintes / etc.


