
LLISTA DE MATERIAL PER AL CURS 2019-2020. SECUNDÀRIA 
 

Material general per a totes les matèries:  

● Carpeta classificadora (a 1r d’ESO la proporciona el centre). 
● Fulls blancs (no llibreta de cada matèria). Si es creu convenient, es pot dur una llibreta amb fulls blancs 

(sense forats) que es puguin arrencar i posar al compartiment corresponent de la carpeta. 
● Material d’escriptura: bolígraf negre, bolígraf blau, bolígraf vermell, llapis, goma, maquineta, regle, 

corrector. 
● Llapis de memòria. 
● Enquadernadors. 

 

Material específic d’algunes matèries: 

Matemàtiques  
● Calculadora científica 
● Regle 
● Escaire 
● Transportador d'angles 
● Compàs 
● Tisores 

Educació Visual i Plàstica  
Per a tots els alumnes que fan la matèria (1r, 3r i 4t ESO) : 
● Llapis dur (2H, per al dibuix tècnic) i tou (4B per al dibuix artístic) 
● Goma 
● Llapis de colors 
● Retoladors 
● Retolador calibrat 0.8 negre 
● Escaire i cartabó 
● Regle mil·limetrat 
● Compàs 
● Paper blanc o fulls alternatius per prendre apunts i/o desenvolupar idees i fer esbossos. 
● Al llarg del curs s'aniran incorporant materials com ara: cola seca, tisores, revistes, "puntafina", etc. 
● Témperes (pots petits) de color: blanc, negre, blau, cyan, groc i magenta) , i un parell de pinzells 

(núm. 2 i 8) 
 
3r i 4t d’ESO:  
● Carpeta gran de dibuix per poder guardar fulls din- A3. 

 
Les làmines A3 i A4 les posa el Departament de Dibuix. 

Música  
● Llibreta de pentagrama 
● Llapis, bolígrafs de colors 
● Flauta, preferiblement Hohner 

Física i Química i Biologia i Geologia (2n, 3r i 4t  ESO) 

● Fulls de quadrets i blancs 
● Calculadora científica 
● Enquadernadors 
● Regle, escaire, cartabó i transportador d’angles 
● Llapis de colors 
● Cola i tisores 

Tecnologia  
● Calculadora científica 
● Joc d’escaire, cartabó, regle de 30 cm (tots amb puntes no arrodonides) 
● Llapis i goma. 
● Compàs. 
● A 1r ESO llibreta quadriculada exclusiva per a l’assignatura, a 2n ESO, 3r i 4t llibreta quadriculada 

o fulls quadriculats.  
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Educació física  
● Roba i calçat esportius, tovallola, xancletes, material d’higiene personal, muda de recanvi. 
● Per a la piscina: banyador, tovallola, casquet de bany, xancletes, material d’higiene personal. 

Anglès  
● Llibreta o filis i material per prendre apunts 
● Llibres de text i exercicis 
● CDs dels llibres de lectura, o còpies en qualsevol mitjà electrònic 

 
 


