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MATÈRIA 
 

MATERIAL 1 ESO curs 2020-21 
 

 
ANGLÈS 

 
Llibreta tipus “papyrus” sense espiral, quadrícula per a totes les assignatures 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CASTELLÀ 
 
CATALÀ 
 
SOCIALS 
 
CIÈNCIES NATURALS 

 
TECNOLOGIA 

 
MATEMÀTIQUES 

Retoladors de dibuixar de mida 0.2, 0.4, 0.8 mm 
Escaire i cartabó.  
Compàs i transportador d’angles.   (3r trim) 

 
LABORATORI 

Bata o samarreta gran de color blanc (també s’utilitzarà a plàstica), amb el 
nom marcat.  

 
PLÀSTICA 
 
Cal que tot el material 
tingui el nom de 
l’alumne/a 
 
Es pot aprofitar material 
de primària o que ja 
tingueu a casa 
 
Durant el curs potser 
s’indicaran nous 
materials o pintures 
necessaris. 

 
Una bata o una samarreta vella per protegir la roba. 
Dos llapis de diferents dureses: 2HB i 1B.  
Goma d’esborrar i maquineta. 
Llapis de fusta de colors. 
Colors de cera (tipus Plastidecor).  
Retoladors de colors (no massa prims), un retolador negre tipus edding  1200, 
un bolígraf negre de tinta líquida. 
Tisores i cola de barra. 
Tres pinzells (tres mides diferents). 
Sis pots petits de témperes (blau cian, magenta, groc, blanc i negre). 
Una paleta per fer barreges (pot ser un plat de plàstic o algun altre envàs) 
Un pack de làmines A4 i un pack d’A3 (sense marge). 
Carpeta A3 per guardar els dibuixos. 
Un estoig per guardar els llapis, retoladors de colors i ceres. 
Regle de 50 cm, escaire i cartabó (compartit amb matemàtiques). 
1 drap per eixugar els estris. 
Individual de plàstic 50x40, com a mínim (pot ser un retall d’hule). 
Una capsa de sabates de mida adulta per desar-hi el material. 

 
 
ED. FÍSICA 
 

Samarreta d'Educació Física que gestionarà l'AFA, roba esportiva, calçat 
esportiu per utilitzar dins del pavelló, roba de recanvi i per dutxar-se i ampolla 
d’aigua personal. 
 

 
TUTORIA 
 

Carpeta prima per posar-hi documentació. 
Estoig amb: LLAPIS, GOMA, MAQUINETA, BOLÍGRAFS DE COLORS (blau, 
vermell, verd, negre), TÍPEX DE CINTA, BARRA D’ENGANXAR, TISORES I 
REGLE DE 15/20 cm 

 



 
 
NOVETAT CÒVID-19 
 

 
 

Tot el material ha d’estar marcat  i és d’ús personal i intransferible, per 
evitar risc de contagis. 
 
 
Auriculars 
 
Ampolla reciclable per beure aigua marcada amb el nom 
 
Mascareta reciclable marcada amb el nom 

Cordons per penjar i lligar la mascareta (com a la foto de l’esquerra, com es fa 
amb les ulleres) 

 

 


