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Nom del llibre

Llibres
socialitzats

Editorial

Socialització Llengua catalana 1r ESO. Projecte
“Fem que les coses passin”
Llibre en paper
Socialització Lengua castellana. 1ESO. Projecte
“Fem que les coses passin”
Llibre en paper
Socialització Matemàtiques 1ESO (paper +
digital) Projecte “Fem que les coses passin”
Llibre en paper
Socialització Biologia i Geologia. 1ESO. Projecte
“Fem que les coses passin”
Llibre en paper
Socialització Advanced Think Ahead 1
Student’s Book + pack digital
Socialització G i H 1 Geografia i Història 1r d’ESO
Llibre en paper

Baula
Baula
Baula
Baula
Burlington Books
Baula

Club Parachute 1 Élève Numérique

digital
digital +
material

Santillana
Français

Tecnologia + Material taller

Ed. Sherpa

-

Dossier activitats complementàries

es distribueix a l’escola

-

Agenda escolar

es distribueix a l’escola

MATERIAL ADQUIRIT PER LES FAMÍLIES
Els alumnes han de disposar d’aquest material a l’ inici de curs:
1r.ESO
Val com a orientació genèrica, però cal tenir en compte que al llarg del curs pot ser
necessari adquirir nou material.
Bolígrafs
Llapis i goma
Regle (que càpiga a l'estoig)
Tisores
Goma d'enganxar
Per plàstica:
❑ 1 capsa de 12 o 24 colors de fusta
❑ Retoladors negres calibrats 0.2 i 0.8 (es recomana marca Abacus o Staedler) .
❑ Un llapis de duresa 1H i un de duresa 1B (es recomana marca Staedler).
❑ Maquineta (amb dipòsit) i goma d'esborrar.
❑ Un escaire de 30 cm (catet més llarg), un cartabó de 20 cm (catet més llarg),
un regle de 30 cm (mesures aproximades).
❑ Pinzells sintètics de diferents gruixos
❑ Temperes: groc, cian, magenta, blanc i negre. Recomanable pots de 125ml
marca MILAN
❑ ceres (recomanable MANLEY). Es poden utilitzar les del curs passat.
❑ Un compàs amb rodeta i adaptador (es recomana marca Staedler).
❑ Una capsa per poder guardar tot el material a dins i marcada amb el nom
❑
❑
❑
❑
❑

MATERIAL DISTRIBUÏT DES DE L’ESCOLA
El material que a continuació es detalla estarà a disposició de l’alumnat durant el
curs escolar 2021-2022 i se li lliurarà progressivament al llarg d’aquest:
1r.ESO
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❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
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1 cartipàs i folis quadriculats
Folis DIN A4 80 grams.
Làmines de dibuix DIN A3.
Làmines DIN A4.
Paper de seda en colors variats.
Paper xarol en colors variats.
Paper crespó en colors variats.
Paper kraft en colors variats.
Paper vegetal.
Cartolines grans de colors variats.
Fulls de plastificació DIN A4.
Fulls de plastificació DIN A3.
Etiquetes autoadhesives.
Cola blanca i vernís.
Cartró ondulat i paper continu.
Cel·lo, xinxetes, clips ...
Fotocòpies, informes d’avaluació ...
Pintures per a manualitats diverses

