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MATERIAL DE TREBALL
General
- Llibre de text de cada matèria (quan n’hi hagi).
- Fulls DINA4 (si s’opta per fulls, cal disposar de fundes de plàstic per organitzar els temes) o
llibreta.
- Bolígrafs blau, negre i vermell, llapis, goma i maquineta, regle curt i graduat.
- Llapis de colors.
- Llapis de memòria USB.

Específic
Per a matemàtiques: Fulls DINA4 quadriculats o llibreta quadriculada. També escaire i cartabó (poden
servir els d’educació visual i plàstica).
Calculadora científica.
Recomanem:
a) CASIO FX-82SPX IBERIA II CLASSWIZ (més bàsica, pot servir per tots els estudis
d’ESO fins a tercer)
o bé
b) CASIO FX-991SPX IBERIA II CLASSWIZ (més avançada, pensada per alumnat de 4t
d’ESO o Batxillerat)
-Per a música: portafolis de 20 fundes.
-Per a educació física: roba esportiva, una samarreta de recanvi i una tovallola petita.
-Per a educació visual i plàstica i tecnologia: veure annex a l’altra pàgina.
-Per a ciències: material per a fer pràctiques de laboratori que s’anirà demanant durant el curs.
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Retoladors negres de diferents gruixos (es recomanen retoladors normalitzats 0.2, 0.4 i
0.8)
Llapis de grafit tou (2B o 3B) i llapis de duresa mitjana HB.
Llapis de colors/ retoladors de colors.
Màquina perforadora de paper.
Goma, maquineta, tisores i cola.
Dossier tipus Fastener per guardar les fotocòpies i apunts.
Regle de 30 cm, escaire i cartabó.
Compàs amb adaptador per passar a tinta.
Pintures tipus gouache/temperes (aiguada) de color cian, magenta, groc, blanc i negre
(poden ser de pot o de tub).
Pinzells rodons de pèl fi, un de més petit i un de més gran (per exemple un del 3 i un del
8).
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