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      Data actualització: maig 2010 

 Material comú per a totes les àrees (ESO). 

 

Nom i cognoms: 
Curs: 
 

Material que sempre s’haurà de dur a classe: 

• Portàtil notebook del projecte educat 1x1 (cursos de 1r, 2n i 3r) 
• Estoig que inclourà:  

o Bolígrafs (blau, negre,verd i vermell (aquest últim tan sols l’utilitzaràs quan 
el professor t’ho digui.) 

o 1 o 2 llapis o portamines, maquineta i goma d’esborrar. 
o Corrector. 
o 1 joc de colors de fusta (12) 
o Subratlladors 
o Tisores de punta arrodonida, 1 pegament de barra 
o Un regle petit 

• Agenda escolar (AMPA). 
• Llibres de text d’acord amb l’horari del dia 
• Carpeta de 4 anelles (no molt grossa i que serveix per a diverses assignatures1) que 

conté : 
o Fulls quadriculats solts de 4 forats. 
o Fundes de plàstic ( els caldrà unes 50) 
o  Classificadors ( a ser possible que sobresurtin en amplària a les fundes de 

plàstic) per als següents apartats. 
� Correu directe/general:  on es desaran  

• els documents que hagin de portar a casa per signar, consultar, 
etc  

• els documents de gestió general de l’activitat docent del 
centre, ( pe: aquest document). 

� Un per a cada assignatura que treballi amb els portafulls (x 8). 
• Quaderns de quadrícula de 100 fulls , 90g/m2 i microperforacions per a cadascuna 

de les següents assignatures: 
o Tecnologia, Castellà, Català , Anglès i Llatí (4t). 

• Llibre de lectura ( del Pla de Lectura del Centre o de lectura voluntària). Per a 
possibles hores de guàrdia i lectura quan correspongui. 

• Llengüetes adhesives de color (post-it) per poder marcar seccions del quadern i 
llibres.  

                                                 
1 Matèries que treballaran amb la dinàmica de “quadern dinàmic” amb fundes de plàstic: Ciències naturals, 
Educació Física, Música, Ciències Socials, Visual i Plàstica, Crèdit comú de religió, Matemàtiques i 
Alternativa 



Recomanacions per a treball a casa 

• Es recomana que es disposi d’un lloc de treball ordenat , tranquil i espaiós per a 
treballar i desar les feines a casa on els alumnes i familiars puguin compartir estones 
de formació . 

• Es convenient que els alumnes tinguin accés amb freqüència a un ordinador amb 
connexió a la xarxa per tal de poder treballar part dels continguts del curs. 

Recordeu que tot aquell que no en tingui a casa en té a la seva disponibilitat en llocs 
públics amb ambient de treball com: Biblioteca municipal, Centre cívic i a la biblioteca 
del centre (horari que s’estableixi per al curs). 

• Reviseu periòdicament l’agenda dels vostres fills (comunicats 
pares, deures, etc). (el treball constant i acurat proporciona 
bons resultats i satisfaccions!) 

 

Material específic d’assignatures. 

Música: 
• 1r ESO (CV), 2n i 3r: Flauta de bec ( les de fusta són de major qualitat). 
• Portadocuments de fundes de plàstic per a les partitures. 

 
Educació Física: 

• Imprescindible: (recordeu que a l’AMPA hi ha disponible el xandall triat per 
a l’IES) 

• Sabatilles d'esport 
• Xandall (els pantalons poden ser curts o llargs, però sempre d'esport) 

Samarreta 
• Bossa d'esport o motxilla amb tovallola petita, sabó i roba de recanvi 

(pantalons, samarreta i jersei 
• Tovallola de bany i xancletes 

 
Material per a Plàstica 

• estoig específic per plàstica  
• 3 llapis: número 1, 2 i 3  
• 2 pinzells (que no siguin de plàstic)  
• regle, escaire, cartabó, compàs  
• témperes, retoladors, fusta, ceres.  
 
 

CV Religió: 

• Portadocuments de 30 fundes de plàstic. 
 

Us suggerim que poseu aquest full a l’inici de la carpeta de 
matèries per recordar el que en qualsevol moment es pot 
demanar als alumnes 


