MATERIAL ESCOLAR 1r ESO
Carpeta d’anelles amb separadors (4 anelles, llom ample)
Porta folis / fundes transparents mida foli (16 forats)
Fulls quadriculats (4 ó 16 forats)
Regle, escaire, cartabó i transportador (estoig)
Compàs (STAEDTLER Ref. 550 01)
Calculadora científica (CASIO fx-82SPX)
5 Llibretes quadriculada sense espiral, grandària A4/48 fulls. (per les matèries de català,
castellà, anglès, matemàtiques i pràctiques de ciències naturals)
1 llibreta d’escriptura (Cartoné Design Miquelrius A5/llisa/encolada)
1 carpeta de 30 fundes transparents per a música
Material de Visual i Plàstica
Llapis de colors i retoladors (mínim 12 unitats)
Caixa aquarel·les de 12 colors i pinzell/s
Retoladors negres: un punta fina i un altre de més gruixut (el normal)
Llapis HB i un altre 4B (per dibuix artístic)
Cola
Tisores
Altre material
1 flauta
Llapis de memòria USB (mínim 4Gb)
Auriculars (millor si caben a l’estoig)
Ratolí USB (opcional)
Plataforma
Correu electrònic del domini iebesalu.cat
Accés a moodle del centre.

NO CAL COMPRAR AGENDA. AL SETEMBRE, EL CENTRE ENS EN PROPORCIONARÀ UNA
D’ELABORADA PELS INSTITUTS I ENTITATS DE LA COMARCA.

MATERIAL ESCOLAR 2n ESO
Carpeta d’anelles amb separadors (4 anelles, llom ample)
Fundes transparents mida foli (16 forats)
Fulls quadriculats (4 ó 16 forats)
Regle, escaire, cartabó i transportador (estoig)
Compàs (STAEDTLER Ref. 550 01)
Calculadora científica (la del curs passat, si l’han de comprar nova model CASIO fx-82SPX)
2-5 Llibretes quadriculades sense espiral tamany A4/48 fulls. (per les matèries de català,
francès i matemàtiques, i opcional per anglès i castellà).
1 llibreta d’escriptura (Cartoné Design Miquelrius A5/llisa/encolada). Si volen, poden utilitzar
la del cus anterior.
1 carpeta de 30 fundes transparents per a música
Llibreta de pràctiques (es pot aprofitar la del curs anterior)
Material de Visual i Plàstica (només pels qui cursin l’optativa)
Llapis de colors i retoladors (mínim 12 unitats)
Caixa aquarel·les i pinzell/s de 12 colors
Retoladors negres: un punta fina i un altre de més gruixut (el normal)
Llapis HB i un altre 4B (per dibuix artístic)
Cola
Tisores.
Altre material
1 flauta
Llapis de memòria USB (mínim 4Gb)
Auriculars (millor si caben a l’estoig)
Ratolí USB (opcional)
Bata per pràctiques (opcional)

Plataforma
Correu electrònic del domini iebesalu.cat
Accés a moodle del centre.

NO CAL COMPRAR AGENDA. AL SETEMBRE, EL CENTRE ENS EN PROPORCIONARÀ UNA
D’ELABORADA PELS INSTITUTS I ENTITATS DE LA COMARCA.

MATERIAL ESCOLAR 3r ESO
Carpeta d’anelles amb separadors (4 anelles, llom ample)
Fundes transparents mida foli (16 forats).
1 Llibreta d’escriptura (mida A5/ En el format que vulguin)
Fulls quadriculats (4 ó 16 forats)
Regle, escaire, cartabó i transportador (estoig)
Compàs (STAEDTLER Ref. 550 01)
Calculadora científica (la del curs passat, si l’han de comprar nova model CASIO fx-82SPX)
Llibreta de pràctiques de laboratori (es pot aprofitar la del curs anterior)
Llibreta de Francès (es pot aprofitar la del curs anterior)
Material de Visual i Plàstica
Llapis de colors i retoladors (mínim 12 unitats).
Caixa aquarel·les i pinzell/s de 12 colors
Retoladors negres: un punta fina i un altre de més gruixut (el normal)
Llapis HB i un altre 4B (per dibuix artístic)
Cola
Tisores.
Altre material
Llapis de memòria USB (mínim 4Gb)
Auriculars (millor si caben a l’estoig)
Ratolí USB (opcional)
Bata per pràctiques (opcional)
Plataforma
Correu electrònic del domini iebesalu.cat
Accés a moodle del centre.

NO CAL COMPRAR AGENDA. AL SETEMBRE, EL CENTRE ENS EN PROPORCIONARÀ UNA
D’ELABORADA PELS INSTITUTS I ENTITATS DE LA COMARCA.

MATERIAL ESCOLAR 4t ESO
Carpeta d’anelles amb separadors (4 anelles, llom ample)
Fundes transparents mida foli (16 forats)
Fulls quadriculats (4 ó 16 forats)
1 Llibreta d’escriptura (mida A5/ En el format que vulguin). Si volen, poden utilitzar la del
curs anterior.
Regle, escaire, cartabó i transportador (estoig)
Compàs (STAEDTLER Ref. 550 01)
Calculadora científica (CASIO fx-82ES)

Material de Visual i Plàstica (només els alumnes que fan l’optativa)
Llapis de colors i retoladors (mínim 12 unitats)
Caixa aquarel·les i pinzell/s de 12 colors
Retoladors negres: un punta fina i un altre de més gruixut (el normal)
Llapis HB i un altre 4B (per dibuix artístic)
Cola
Tisores
Material de Biologia i Geologia (només els alumnes que fan l’optativa)
Llibreta de pràctiques de laboratori

Altre material
Llapis de memòria USB (mínim 4Gb)
Auriculars (millor si caben a l’estoig)
Ratolí USB (opcional)
Bata per pràctiques (opcional)
Plataforma
Correu electrònic del domini iebesalu.cat
Accés a moodle del centre.

NO CAL COMPRAR AGENDA. AL SETEMBRE, EL CENTRE ENS EN PROPORCIONARÀ UNA
D’ELABORADA PELS INSTITUTS I ENTITATS DE LA COMARCA.

