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Àmbit Material   didàctic curs 2022/23         2n ESO

Català

Reforç Català

1 quadern espiral DINA4 tapa dura quadrícula de 50 pàgs. (es pot
aprofitar el del curs anterior)

Castellà 1 quadern espiral DINA4 tapa dura quadrícula  de 50 pàgs. (es pot
aprofitar el del curs passat)

Anglès 1 quadern espiral DINA4 tapa dura quadrícula de 80 pàgs. (Es pot
aprofitar la del curs passat.)

1 diccionari Oxford pocket o similar.

Matemàtiques 1 quadern espiral DINA4 quadrícula de 50 pàgs (Pot ser la del curs
passat).

Matemàtiques
Reforç

1 quadern espiral DINA4 tapa dura quadrícula  de 50 pàgs. (es pot
aprofitar el del curs passat)

Naturals 1 quadern espiral DINA4 tapa dura quadrícula de 50 pàgs.

Calculadora científica.

Bata de laboratori.

Socials 1 quadern espiral DINA4 tapa dura quadrícula (es pot aprofitar el
del curs anterior)

Tecnologia 1 quadern espiral DINA5  quadrícula de 50 pàgs. (compartida amb
plàstica)

Material d’escriptori: llapis, bolígraf, goma, regle, corrector, tisores,
cola i maquineta...

Plàstica Llapis tradition 2H i HB
Goma d’esborrar.
Maquineta.
Regle 30cm.
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Escaire i cartabó de més o menys 25 cm
Compàs amb adaptador universal per retolador.
Retoladors calibrats 0,2 i 0,8.
Transportador d’angles.
Corrector/goma en format llapis.
Tisores.
Llapis i retoladors de colors.
Aquarel·les escolars.
Pinzell per aquarel·la  rodó nº 12 (el material és indiferent)
Tots  els estris ben retolats amb nom i cognom sencers.

Religió 1 quadern espiral DINA4 tapa dura quadrícula de 50 pàgs. (es pot
aprofitar el del curs anterior)

Francès 1 quadern espiral DINA4 tapa dura quadrícula de 50 pàgs. (Pot ser
la de l’any passat).

Geography 1 quadern espiral DINA5 tapa dura quadrícula de 50 pàgs. (es pot
aprofitar el del curs passat)

Educació Física Xandall escola.

Peto (pitrall) reversible

1 quadern o llibreta DINA4 quadrícula (Pot ser la de l’any anterior).
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