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NOVETAT!!!!  
 

Aquest  curs  posam  en  marxa  el  servei  de  venda  i  preparació  del  material  escolar  que  els  alumnes                  
d’ESO   poden   necessitar   pel   curs   acadèmic   20-21.  
 
A  continuació  teniu  el  llistat  previst  per  a  cada  un  dels  cursos,  i  si  el  voleu  reservar  a  l’escola,  amb  les                      
mateixes   condicions   que   la   dels   llibres,   ho   podreu   fer   emplenant   
el   formulari    RESERVA   MATERIAL   20-21 .  
 
Aquestes   condicions   són:  

● recollida   el   dia   que   sol·liciteu,   del   mes   de   setembre  
● recollida   al   centre   o   entrega   a   domicili  
● folrar   i   posar   nom   a   llibres,   quaderns,....  
●    .......  

  

CONVÉ   QUE   SAPIGUEU:  

PLAÇ   DE   RESERVA  
de   l’13   de   juliol   al   14   d'agost,   ambdós   inclosos  

QUÈ   PUC  
RESERVAR?  

lots   complets  
llibres   i   llicències   individuals  

material   educatiu....  

COM   PUC  
RESERVAR?  

Emplenant   el   formulari   anomenat   
RESERVA   MATERIAL   20-21  

MODALITAT   DE  
PAGAMENT  

·            Per   rebut   bancari  
·            Amb   targeta   de   crèdit   o   dèbit  
EVITAR   PAGAR   EN   EFECTIU  
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DESCOMPTES  
SOCIS   APA  Preu   especial    per   socis   d’APA   del   curs   19/20.  

El   curs   20/21,   la   Junta   Directiva   d’APA   ha   decidit   no   passar   la  
quota   anual,   degut   a   les   circumstàncies   tan   especials   que   vivim.  

Si   vos   voleu   beneficiar   dels   descomptes   de   llibres,   roba,  
activitats,....   feis-vos   socis   (informació   a   la   secretaria   del   centre)  

FAMÍLIA   NOMBROSA  10%   de   descompte  
Cal   presentar   la   documentació   acreditativa  

Tots   aquests   descomptes   són    acumulables .  
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CURS   20-21:    1r   ESO  
 
Per   tal   de   tenir   tot   a   punt   en   començar   el   curs   escolar,   a   continuació   indicam   el   material   necessari  
per   a   cada   assignatura,   a   part   dels    llibres   de   text   i   de   lectura ,    l’agenda    de   l’escola   i   el   material  
d’escriptura:    bolígraf   blau,   negre   i   vermell,   llapis,   goma,   regla,   colors   i     retoladors.   Carpeta  
tipus   mostrari   de   30   fulls   mínim .  
  

ANGLÈS  Quadern   A4   de   80   fulls  
CASTELLÀ,   

CATALÀ  
I  

GEOGRAFIA   I  
HISTÒRIA  

Cartipàs   de   4   anelles,   amb   fulls   quadriculats,   plàstics   separadors    i   amb  
fundes   de   plàstic.   
Es   pot   compartir   amb   les   tres   àrees.  
 
Els   nins   han   de   tenir   també   una   memòria   USB  

EDUCACIÓ  
FÍSICA  

Vestimenta   esportiva   de   l’escola   (obligatòria):   xandall,   samarreta,   calçons  
curts,   ….   També   calçat   esportiu,   banyador   esportiu    masculí   i   femení,  
tovallola,   xampú   i   sabó   per   al   cos.  
Fona,   disc   i   pales   de   platja  

MATEMÀTIQU 
ES  

Quadern   A4   d’espiral   quadriculat,   de   80   fulls.  
CALCULADORA :   si   n’heu   de   comprar   una   de   nova,   val   la   pena   que   sigui  
científica   i   un   model   habitual   i   bastant   pràctic   és   CASIO-fx   82  

BIOLOGIA   I  
GEOLOGIA  

Quadern   A4   d’espiral   quadriculat,   de   100   fulls  
Ordinador   a   casa   amb   connexió   a   Internet   i   impresora.  
USB.  
Grapadora   escolar.  

RELIGIÓ  
Quadern   A4   (es   pot   compartir   amb   una   altra   matèria)   o   cartipàs   i  
carpeta.   
Tenir   activat   un   compte   de   correu   gmail.  

MÚSICA  
Quadern   de   pentagrames.  
Flauta   comprada   a   una   tenda   de   Música   i   pot   ser   de   plàstic.  
Quadern   quadriculat   A4.  

PLÀSTICA  

Escaire,   cartabó,   regla,   compàs,   llapis   H2,   llapis   2B,   làmines   de   dibuix   A4  
(aquestes   es   poden   trobar   amb   marge   o   sense,   amb   un   sobre  
de   10   làmines   o   amb   llibreta   amb   espiral;   poden   escollir   el   format   que  
vulguin),   goma,   maquineta   de   fer   punta,   colors   de   fusta,   retoladors,   cola  
de   barra,   carpeta   de   cartró   sense   separadors,     quadern   d’artista  
(quadern   de   dibuix   o   esbós   DIN   A5   amb   anelles   i   pàgines   en   blanc),   un  
rotring/   estilògraf/   punta   fina   de   color   negre    i    tisores .  

  
El   primer   dia   de   classe,   com   que   no   sabeu   l’horari,   basta   dur   un   quadern,   l’agenda   i   un   bolígraf  
per   apuntar.  
  
A   partir   del   segon   dia,   s’ha   de   seguir   l’horari   i   dur   tot   el   material   necessari.  
 
 

BON   ESTIU   I   BON   CURS  
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CURS   20-21:    2n   ESO  

       Per   tal   de   tenir   tot   a   punt   en   començar   el   curs   escolar,   a   continuació   indicam   el   material   necessari  
per   a   cada   assignatura,   a   part   dels    llibres   de   text   i   de   lectura ,    l’agenda    de   l’escola   i   el   material  
d’escriptura:    bolígraf   blau,   negre   i   vermell,   llapis,   goma,   regla,   colors   i     retoladors.   Carpeta  

tipus   mostrari   de   30   fulls   mínim.  
 

ANGLÈS  Quadern   A4   de   80   fulls.   Es   pot   aprofitar   el   del   curs   anterior.  
CASTELLÀ,   

CATALÀ  
I  

GEOGRAFIA   I  
HISTÒRIA  

Cartipàs   de   4   anelles,   amb   fulls   quadriculats,   plàstics   separadors    i   amb  
fundes   de   plàstic.   
Es   pot   compartir   amb   les   tres   àrees.  
 
Els   nins   han   de   tenir   també   una   memòria   USB  

EDUCACIÓ  
FÍSICA  

Vestimenta   esportiva   de   l’escola   (obligatòria):   xandall,   samarreta,  
calçons   curts,   ….   També   calçat   esportiu,   banyador   esportiu    masculí   i  
femení,   tovallola,   xampú   i   sabó   per   al   cos.  
Fona,   disc   i   pales   de   platja  

MATEMÀTIQUE 
S  

Quadern   A4   d’espiral   quadriculat,   de   80   fulls.  
CALCULADORA :   si   n’heu   de   comprar   una   de   nova,   val   la   pena   que  
sigui   científica   i   un   model   habitual   i   bastant   pràctic   és   CASIO-fx   82  

FÍSICA    I  
QUÍMICA  

Quadern   A4   d’espiral   quadriculat.  
Calculadora.  

RELIGIÓ  
Quadern   A4   (es   pot   compartir   amb   una   altra   matèria)   o   cartipàs   i  
carpeta.   
Tenir   activat   un   compte   de   correu   gmail  

TECNOLOGIA  
Cartipàs   de   4   anelles,   amb   fulls   quadriculats,   plàstics   separadors    i   amb  
fundes   de   plàstic.   
Es   pot   compartir   amb   altres   àrees.  
Cúter,   escaire,   cartabó,   regla,   memòria   USB.  

PLÀSTICA  
(optativa)  

Escaire,   cartabó,   llapis   H2,   llapis   2B,   làmines   de   dibuix   A4   (aquestes   es  
poden   trobar   amb   marge   o   sense,   amb   un   sobre  
de   10   làmines   o   amb   llibreta   amb   espiral;   poden   escollir   el   format   que  
vulguin),   goma,   maquineta   de   fer   punta,   compàs,   regla,   colors   de   fusta,  
retoladors,   cola   de   barra,   carpeta   de   cartró   sense   separadors.  

MÚSICA  
(optativa)  

Quadern   de   pentagrames.  
Flauta   comprada   a   una   tenda   de   Música   i   pot   ser   de   plàstic.  
Quadern   quadriculat   A4.  

ALEMANY  
(optativa)  

Quadern   A4   quadriculat.  

  
El   primer   dia   de   classe,   com   que   no   sabeu   l’horari,   basta   dur   un   quadern,   l’agenda   i   un   bolígraf  
per   apuntar.  
 
A   partir   del   segon   dia,   s’ha   de   seguir   l’horari   i   dur   tot   el   material   necessari.  

 
BON   ESTIU   I   BON   CURS  
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CURS   20-21:    2n   ESO   -   PROGRAMA   DE   MILLORA   (PMAR)  
 
Per   tal   de   tenir   tot   a   punt   en   començar   el   curs   escolar,   a   continuació   indicam   el   material   necessari  
per   a   cada   assignatura,   a   part   dels    llibres   de   text   i   de   lectura ,    l’agenda    de   l’escola   i   el   material  
d’escriptura:    bolígraf   blau,   negre   i   vermell,   llapis,   goma,   regla,   colors   i     retoladors.   Carpeta  
tipus   mostrari   de   30   fulls   mínim.  

 
 
 

ÀMBIT  
SOCIOLINGÜÍST 
IC   (CASTELLÀ,  

CATALÀ,  
GEOGRAFIA   I  
HISTÒRIA)  

Cartipàs   de   4   anelles,   amb   fulls   quadriculats,   plàstics   separadors    i  
amb   fundes   de   plàstic.   
Es   pot   compartir   amb   les   tres   àrees.  
 
Els   alumnes   també   han   de   dur   una   memòria   USB  

ÀMBIT  
CIENTÍFIC   I  
TECNOLÒGIC  

(MATEMÀTIQUES 
,   FÍS.   I   QUÍM.)  

Quadern   A4   d’espiral   quadriculat,   de   80   fulls.  
CALCULADORA :   si   n’heu   de   comprar   una   de   nova,   val   la   pena   que  
sigui   científica   i   un   model   habitual   i   bastant   pràctic   és   CASIO-fx   82  
 

EDUCACIÓ  
FÍSICA  

Vestimenta   esportiva   de   l’escola   (obligatòria):   xandall,   samarreta,  
calçons   curts,   ….   També   calçat   esportiu,   banyador   esportiu    masculí   i  
femení,   tovallola,   xampú   i   sabó   per   al   cos.  
Fona,   disc   i   pales   de   platja  

ÀMBIT   PRÀCTIC  
(TECNOLOGIA   I  

PLÀSTICA)  

Quadern   de   4   anelles   tipus   cartipàs   amb   4   separadors,   fundes   de  
plàstic   i   fulls   A4   quadriculats.   Es   pot   compartir   amb   altres   assignatures.  
Cúter,   memòria   USB.  
Escaire,   cartabó,   llapis   H2,   llapis   2B,   làmines   de   dibuix   A4   (aquestes   es  
poden   trobar   amb   marge   o   sense,   amb   un   sobre  
de   10   làmines   o   amb   llibreta   amb   espiral;   poden   escollir   el   format   que  
vulguin),   goma,   maquineta   de   fer   punta,   compàs,   regla,   colors   de  
fusta,   retoladors,   cola   de   barra,   carpeta   de   cartró   sense   separadors.  

RELIGIÓ  
Quadern   A4   (es   pot   compartir   amb   una   altra   matèria)   o   cartipàs   i  
carpeta.   
Tenir   activat   un   compte   de   correu   gmail  

ANGLÈS  Quadern   A4   de   80   fulls.   Es   pot   aprofitar   el   del   curs   anterior.  
 
 
El   primer   dia   de   classe,   com   que   no   sabeu   l’horari,   basta   dur   un   quadern,   l’agenda   i   un   bolígraf  
per   apuntar.  
 
A   partir   del   segon   dia,   s’ha   de   seguir   l’horari   i   dur   tot   el   material   necessari.  
 
 

BON   ESTIU   I   BON   CURS  
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CURS   20-21:    3r   ESO  
Per   tal   de   tenir   tot   a   punt   en   començar   el   curs   escolar,   a   continuació   indicam   el   material   necessari  
per   a   cada   assignatura,   a   part   dels    llibres   de   text   i   de   lectura ,    l’agenda    de   l’escola   i   el   material  
d’escriptura:    bolígraf   blau,   negre   i   vermell,   llapis,   goma,   regla,   colors   i     retoladors.   Carpeta  
tipus   mostrari   de   30   fulls   mínim.  
 

ANGLÈS  Quadern   A4   de   80   fulls.   Es   pot   aprofitar   el   del   curs   anterior.  
CASTELLÀ,   

CATALÀ  
I  

GEOGRAFIA   I  
HISTÒRIA  

Cartipàs   de   4   anelles,   amb   fulls   quadriculats,   plàstics   separadors    i   amb  
fundes   de   plàstic.   
Es   pot   compartir   amb   les   tres   àrees.  
 
Els   alumnes   també   han   de   dur   una   memòria   USB  

EDUCACIÓ  
FÍSICA  

Vestimenta   esportiva   de   l’escola   (obligatòria):   xandall,   samarreta,   calçons  
curts,   ….   També   calçat   esportiu,   banyador   esportiu    masculí   i   femení,  
tovallola,   xampú   i   sabó   per   al   cos.  
Fona,   raqueta   i   ploma   de   bádminton.  

MATEMÀTIQU 
ES  

Quadern   A4   d’espiral   quadriculat,   de   80   fulls.  
CALCULADORA :   si   n’heu   de   comprar   una   de   nova,   val   la   pena   que   sigui  
científica   i   un   model   habitual   i   bastant   pràctic   és   CASIO-fx   82  

BIOLOGIA   I  
GEOLOGIA   

Quadern   A4   d’espiral   quadriculat,   de   100   fulls.  

FÍSICA    I  
QUÍMICA  

Quadern   A4   d’espiral   quadriculat  
Calculadora  

RELIGIÓ  Quadern   A4   (es   pot   compartir   amb   una   altra   matèria)   o   cartipàs   i   carpeta.   
Tenir   activat   un   compte   de   correu   gmail  

TECNOLOGIA  
Cartipàs   de   4   anelles,   amb   fulls   quadriculats,   plàstics   separadors    i   amb  
fundes   de   plàstic.   
Es   pot   compartir   amb   altres   àrees.  
Cúter,   escaire,   cartabó,   regla,   memòria   USB.  

PLÀSTICA  
(optativa)  

Escaire,   cartabó,   llapis   H2,   llapis   2B,   làmines   de   dibuix   A4   (aquestes   es  
poden   trobar   amb   marge   o   sense,   amb   un   sobre  
de   10   làmines   o   amb   llibreta   amb   espiral;   poden   escollir   el   format   que  
vulguin),   goma,   maquineta   de   fer   punta,   compàs,   regla,   colors   de   fusta,  
retoladors,   cola   de   barra,   carpeta   de   cartró   sense   separadors.  

MÚSICA  
(optativa)  

Quadern   de   pentagrames.  
Flauta   comprada   a   una   tenda   de   Música   i   pot   ser   de   plàstic.  
Quadern   quadriculat   A4.  

ALEMANY  
(optativa)  

Quadern   A4   quadriculat.  
 

 
El   primer   dia   de   classe,   com   que   no   sabeu   l’horari,   basta   dur   un   quadern,   l’agenda   i   un   bolígraf  
per   apuntar.  
A   partir   del   segon   dia,   s’ha   de   seguir   l’horari   i   dur   tot   el   material   necessari.  
 

BON   ESTIU   I   BON   CURS  
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CURS   20-21:    3r   ESO   -   PROGRAMA   DE   MILLORA   (PMAR)  
 
Per   tal   de   tenir   tot   a   punt   en   començar   el   curs   escolar,   a   continuació   indicam   el   material   necessari  
per   a   cada   assignatura,   a   part   dels    llibres   de   text   i   de   lectura ,    l’agenda    de   l’escola   i   el   material  
d’escriptura:    bolígraf   blau,   negre   i   vermell,   llapis,   goma,   regla,   colors   i     retoladors.   Carpeta  
tipus   mostrari   de   30   fulls   mínim.  

 
 
 

ÀMBIT  
SOCIOLINGÜÍSTIC  

(CASTELLÀ,  
CATALÀ,  

GEOGRAFIA   I  
HISTÒRIA)  

Cartipàs   de   4   anelles,   amb   fulls   quadriculats,   plàstics   separadors    i  
amb   fundes   de   plàstic.   
Es   pot   compartir   amb   les   tres   àrees.  
 
Els   alumnes   també   han   de   dur   una   memòria   USB  

ÀMBIT   CIENTÍFIC   I  
TECNOLÒGIC  

(MATEMÀTIQUES,  
FÍS.   I   QUÍM.,   BIO   I  

GEO)  

Quadern   A4   d’espiral   quadriculat,   de   80   fulls.  
CALCULADORA :   si   n’heu   de   comprar   una   de   nova,   val   la   pena  
que   sigui   científica   i   un   model   habitual   i   bastant   pràctic   és  
CASIO-fx   82  

EDUCACIÓ   FÍSICA  
Vestimenta   esportiva   de   l’escola   (obligatòria):   xandall,   samarreta,  
calçons   curts,   ….   També   calçat   esportiu,   banyador   esportiu  
masculí   i   femení,   tovallola,   xampú   i   sabó   per   al   cos.  
Fona,   raqueta   i   ploma   de   bádminton.  

ÀMBIT   PRÀCTIC  
(TECNOLOGIA   I  

PLÀSTICA)  

Quadern   de   4   anelles   tipus   cartipàs   amb   4   separadors,   fundes   de  
plàstic   i   fulls   A4   quadriculats.   Es   pot   compartir   amb   altres  
assignatures.  
Cúter,   memòria   USB.  
Escaire,   cartabó,   llapis   H2,   llapis   2B,   làmines   de   dibuix   A4  
(aquestes   es   poden   trobar   amb   marge   o   sense,   amb   un   sobre  
de   10   làmines   o   amb   llibreta   amb   espiral;   poden   escollir   el   format  
que   vulguin),   goma,   maquineta   de   fer   punta,   compàs,   regla,   colors  
de   fusta,   retoladors,   cola   de   barra,   carpeta   de   cartró   sense  
separadors.  

RELIGIÓ  
Quadern   A4   (es   pot   compartir   amb   una   altra   matèria)   o   cartipàs   i  
carpeta.   
Tenir   activat   un   compte   de   correu   gmail  

ANGLÈS  Quadern   A4   de   80   fulls.   Es   pot   aprofitar   el   del   curs   anterior.  
 
 
El   primer   dia   de   classe,   com   que   no   sabeu   l’horari,   basta   dur   un   quadern,   l’agenda   i   un   bolígraf  
per   apuntar.  
 
A   partir   del   segon   dia,   s’ha   de   seguir   l’horari   i   dur   tot   el   material   necessari.  
 

BON   ESTIU   I   BON   CURS  
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CURS   20-21:    4t   ESO  

Per   tal   de   tenir   tot   a   punt   en   començar   el   curs   escolar,   a   continuació   indicam   el   material   necessari   per   a   cada  
assignatura,   a   part   dels    llibres   de   text   i   de   lectura ,    l’agenda    de   l’escola   i   el   material   d’escriptura:  
bolígraf   blau,   negre   i   vermell,   llapis,   goma,   regla,   colors   i     retoladors.   Carpeta   tipus   mostrari   de  
30   fulls   mínim. .  

 
ANGLÈS  Quadern   A4   de   80   fulls.   Es   pot   aprofitar   el   del   curs   anterior.   WORKBOOK   NOU  

CASTELLÀ,   
CATALÀ  

I  
GEOGRAFIA   I  

HISTÒRIA  

Cartipàs   de   4   anelles,   amb   fulls   quadriculats,   plàstics   separadors    i   amb  
fundes   de   plàstic.   
Es   pot   compartir   amb   les   tres   àrees.  
 
Els   alumnes   també   han   de   dur   una   memòria   USB  

EDUCACIÓ  
FÍSICA  

Vestimenta   esportiva   de   l’escola   (obligatòria):   xandall,   samarreta,   calçons  
curts,   ….   També   calçat   esportiu,   banyador   esportiu    masculí   i   femení,  
tovallola,   xampú   i   sabó   per   al   cos.  
Fona,   raqueta   i   ploma   de   bádminton.  

RELIGIÓ  Quadern   A4   (es   pot   compartir   amb   una   altra   matèria)   o   cartipàs   i   carpeta.   
Tenir   activat   un   compte   de   correu   gmail  

 
OPTATIVA   1  MATEMÀTIQUES  

ACADÈMIQUES  
Quadern   A4   d’espiral   quadriculat,   de   80   fulls.  
CALCULADORA :   si   n’heu   de   comprar   una   de   nova,   val   la   pena   que  
sigui   científica   i   un   model   habitual   i   bastant   pràctic   és   CASIO-fx   82  MATEMÀTIQUES  

APLICADES  
OPTATIVA   2  LLATÍ  Quadern   A4   de   80   fulls   o   cartipàs   compartit   amb   altres   àrees.  

FÍSICA   I  
QUÍMICA  

Quadern   A4   de   80   fulls   o   cartipàs   compartit   amb   altres   àrees.  

ACTIVITAT  
EMPRENEDORA  

Quadern   A4   d’espiral   quadriculat,   de   100   fulls.  

OPTATIVA   3  BIOLOGIA   I  
GEOLOGIA  

Quadern   A4   d’espiral   quadriculat,   de   100   fulls.  

TECNOLOGIA  

Cartipàs   de   4   anelles,   amb   fulls   quadriculats,   plàstics  
separadors    i   amb   fundes   de   plàstic.   
Es   pot   compartir   amb   altres   àrees.  
Cúter,   escaire,   cartabó,   regla,   memòria   USB.  

ECONOMIA  Quadern   A4   d’espiral   quadriculat,   de   100   fulls.  
OPTATIVA   4  ALEMANY  Quadern   A4   quadriculat,   serveix   el   del   curs   passat.  

PLÀSTICA  

Escaire,   cartabó,   llapis   H2,   llapis   2B,   làmines   de   dibuix   A4   (aquestes  
es   poden   trobar   amb   marge   o   sense,   amb   un   sobre  
de   10   làmines   o   amb   llibreta   amb   espiral;   poden   escollir   el   format  
que   vulguin),   goma,   maquineta   de   fer   punta,   compàs,   regla,   colors  
de   fusta,   retoladors,   cola   de   barra,   carpeta   de   cartró   sense  
separadors.   USB.  

MÚSICA  

Quadern   de   pentagrames.  
Flauta   comprada   a   una   tenda   de   Música   i   pot   ser   de  
plàstic.  
Quadern   quadriculat   A4.  



 

 
 

PP.   FRANCISCANS   T.O.R.  
Avda.   Fra   Joan   Llabrés,   1  

07600   S’Arenal-Palma  
Tel.:   971269912   Fax:   971265054  

secretaria@porciuncula.org  
Codi   del   centre:   07004084  

 
ADMINISTRACIÓ  Fotocòpia   DNI   i   una   foto   carnet  

 
 
 
El   primer   dia   de   classe,   com   que   no   sabeu   l’horari,   basta   dur   un   quadern,   l’agenda   i   un   bolígraf   per   apuntar.  
A   partir   del   segon   dia,   s’ha   de   seguir   l’horari   i   dur   tot   el   material   necessari.  

 
BON   ESTIU   I   BON   CURS  

 
  



 

 
 

PP.   FRANCISCANS   T.O.R.  
Avda.   Fra   Joan   Llabrés,   1  

07600   S’Arenal-Palma  
Tel.:   971269912   Fax:   971265054  

secretaria@porciuncula.org  
Codi   del   centre:   07004084  

 
CURS   20-21:    4t   ESO   PRAQ  

Per   tal   de   tenir   tot   a   punt   en   començar   el   curs   escolar,   a   continuació   indicam   el   material   necessari   per   a   cada  
assignatura,   a   part   dels    llibres   de   text   i   de   lectura ,    l’agenda    de   l’escola   i   el   material   d’escriptura:  
bolígraf   blau,   negre   i   vermell,   llapis,   goma,   regla,   colors   i     retoladors.   Carpeta   tipus   mostrari   de  
30   fulls   mínim. .  

 
ANGLÈS  Quadern   A4   de   80   fulls.   Es   pot   aprofitar   el   del   curs   anterior.   WORKBOOK   NOU  

CASTELLÀ,   
CATALÀ  

I  
GEOGRAFIA   I  

HISTÒRIA  

Cartipàs   de   4   anelles,   amb   fulls   quadriculats,   plàstics   separadors    i   amb  
fundes   de   plàstic.   
Es   pot   compartir   amb   les   tres   àrees.  
 
Els   alumnes   també   han   de   dur   una   memòria   USB  

EDUCACIÓ  
FÍSICA  

Vestimenta   esportiva   de   l’escola   (obligatòria):   xandall,   samarreta,   calçons  
curts,   ….   També   calçat   esportiu,   banyador   esportiu    masculí   i   femení,  
tovallola,   xampú   i   sabó   per   al   cos.  
Fona,   raqueta   i   ploma   de   bádminton.  

RELIGIÓ  Quadern   A4   (es   pot   compartir   amb   una   altra   matèria)   o   cartipàs   i   carpeta.   
Tenir   activat   un   compte   de   correu   gmail  

 
OPTATIVA   1  MATEMÀTIQUES  

APLICADES  

Quadern   A4   d’espiral   quadriculat,   de   80   fulls.  
CALCULADORA :   si   n’heu   de   comprar   una   de   nova,   val   la   pena   que  
sigui   científica   i   un   model   habitual   i   bastant   pràctic   és   CASIO-fx   82  

OPTATIVA   2   
ACTIVITAT  

EMPRENEDORA  

 
Quadern   A4   d’espiral   quadriculat,   de   100   fulls.  

OPTATIVA   3  
 

TECNOLOGIA  

Cartipàs   de   4   anelles,   amb   fulls   quadriculats,   plàstics  
separadors    i   amb   fundes   de   plàstic.   
Es   pot   compartir   amb   altres   àrees.  
Cúter,   escaire,   cartabó,   regla,   memòria   USB.  

OPTATIVA   4  ALEMANY  Quadern   A4   quadriculat,   serveix   el   del   curs   passat.  

PLÀSTICA  

Escaire,   cartabó,   llapis   H2,   llapis   2B,   làmines   de   dibuix   A4   (aquestes  
es   poden   trobar   amb   marge   o   sense,   amb   un   sobre  
de   10   làmines   o   amb   llibreta   amb   espiral;   poden   escollir   el   format  
que   vulguin),   goma,   maquineta   de   fer   punta,   compàs,   regla,   colors  
de   fusta,   retoladors,   cola   de   barra,   carpeta   de   cartró   sense  
separadors.   USB.  

MÚSICA  

Quadern   de   pentagrames.  
Flauta   comprada   a   una   tenda   de   Música   i   pot   ser   de  
plàstic.  
Quadern   quadriculat   A4.  

ADMINISTRACIÓ  Fotocòpia   DNI   i   una   foto   carnet  
 
El   primer   dia   de   classe,   com   que   no   sabeu   l’horari,   basta   dur   un   quadern,   l’agenda   i   un   bolígraf   per   apuntar.  
A   partir   del   segon   dia,   s’ha   de   seguir   l’horari   i   dur   tot   el   material   necessari.  

 
BON   ESTIU   I   BON   CURS  


