
 
 
 
 

MATERIAL ESCOLAR D’ÚS INDIVIDUAL 
El material escolar que es detalla a continuació és d’ús personal de cada alumne i no                
s’inclou amb les quotes. El material no fungible detallat servirà per a tota l’etapa. 
 
❏ Un estoig amb material bàsic: bolígraf blau o negre, llapis, goma, alguns llapissos i/o               
retoladors de colors, tisores, cola de barra… 
❏ Fulls A4 blancs 
❏ Fulls A4 quadriculats 
❏ Fundes de plàstic 
❏ Regle, mida 25 cm. 
❏ Escaire i cartabó, de mida aproximada DINA4 (per portar-los dins la carpeta o similar i                
que no es trenquin). Més petits no són útils. És molt important que no estiguin biselats ni                 
tinguin esglaó a les vores. No és necessari que estiguin graduats numèricament. 
 
Es recomanable, tot i que no obligatori, que els alumnes tinguin a casa una carpeta               
arxivadora d’anelles per anar guardant dins de fundes de plàstic tots aquells dossiers i              
treballs que ja s’hagin presentat i retornat, per tal d’evitar que la carpeta que porten cada dia                 
a l’institut estigui plena de fulls que ja no necessiten diàriament. 
 
Material específic d’Educació Visual i Plàstica (1r i 3r d’ESO) 
❏ carpeta A3 
❏ làmines per a dibuix A3 
❏ llapis 2B o 4B per dibuix 
❏ llapis de colors 
❏ retolador negre punta mitjana 
❏ opcional per treballar a casa: caixa petita o d’aquarel·les o de pastel a l’oli. 
 
Calculadora 
És recomanable que els alumnes tinguin una calculadora científica, que començarem a            
utilitzar des de primer. Qualsevol calculadora científica és vàlida, però si n’heu de comprar              
una de nova us recomanem una Classwiz (la més econòmica és suficient). 
 
Ordinador 
L’ordinador recomanat aquest curs és un Chromebook (veure informació adjunta). 
Els alumnes que necessitin fer ús del servei de lloguer d’ordinador ho han de demanar. El                
servei de lloguer és per ús exclusiu a l’institut, els ordinadors de lloguer no es poder endur a                  
casa. 
 
Altres materials 
Segons les optatives triades o els projectes que es realitzin és possible que es demani algun                
material complementari d’ús personal (per exemple, alguna llibreta específica). En aquest           
cas, el professorat n’informaria a l’inici de curs.  

https://www.edu-casio.es/calculadoras/calculadora-classwiz
https://agora.xtec.cat/insmartipous/wp-content/uploads/usu717/2019/06/PC-ACER-2019_20.pdf

