Relació de material
per als alumnes de 1r d’ESO

MATERIAL NECESSARI DE CAIRE GENERAL
❖ 6 llibretes de mida foli (quadriculades) i si és possible, de grosor suficient com

per acabar el curs.
❖ AURICULARS AMB CABLE LLARG I EL NOM POSAT
❖ Bolígrafs: negre, blau, vermell i verd.
❖ Llapis, goma, regle
❖ Tisores, cola d’enganxar

❖ Colors i retoladors (no és necessari que siguin nous; poden ser reutilitzats)
❖ Carpeta

❖ MATERIALS ESPECÍFICS DE MATÈRIA:
❖ MÚSICA:
■
■

1 Llibreta de música (pentagrama pautat) (gran o petita)
1 LLibreta espiral quadriculada (mida foli)

■

Auriculars de CABLE LLARG (no menys de 1,5 m)

■

Ukelele (mida soprano) i afinador (El podeu comprar a qualsevol botiga
de música o per internet).
Qui vulgui també el podrà adquirir a l’institut, la primera setmana de
curs es donarà un rebut als alumnes per tal de fer el pagament (uns
35 Euros) a La Caixa.

❖ MATEMÀTIQUES: Una calculadora d’1 d’aquests 3 models:
●
●
●

CASIO fx-82 SPX (la I o la II) bàsica per a ESO o bé
CASIO fx-991 SPX, per a ESO i Batxillerat
CASIO fx-570 SPX

❖ EDUCACIÓ FÍSICA :
Material Esportiu: sabatilles esportives (diferents de les del carrer) i xandall.
❖ CATALÀ:
Una llibreta petita pautada (quadres o ratlles) sense espiral.

❖ EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA:
■ Regle graduat mínim 30 cm
■ Llibreta de fulls blancs
■ Paquet de làmines de dibuix A4
■ Llapis de grafit 4H, 2 HB, 8 B
■ Estoig d’aquarel·les ( Jovi , Giotto …)
■ Al llarg del curs es demanarà per alguna tasca material específic (com
una cartolina per exemple)

MATERIAL OPCIONAL: Agenda escolar curs 21-22 (model lliure)

A TENIR EN COMPTE:
No portar el material específic de les matèries comporta diferents tipus de
penalitzacions i/o el suspens de les matèries que necessiten d'un material
específic per a la seva realització.
A més del material, l’alumne disposarà d’una adreça de correu electrònic
del domini @isantaeugenia.
Està PROHIBIT portar “tippex” líquid, retoladors permanents i cúter (aquest
material, si es duu a l’institut, serà retirat i no es tornarà)

Tot el material ha d’anar marcat amb el nom,
cognom i curs.
EL RESPONSABLE DEL MATERIAL ÉS
L’ALUMNE.

