
Escola Andorrana de segona ensenyança d’Ordino                                                Curs 2022-2023 

LLISTA DE MATERIAL 
1r curs de 1r cicle 

 

Material 

● Un iPad amb funda protectora 

● Un estoig complet: 2 bolígrafs blaus, 2 negres, 2 verds, 2 llapis, goma, maquineta, tisores, 

corrector blanc, cola, retolador fluorescent, 1 regle de 30 cm, 1 compàs (de bigotera), 1 escaire, 

1 cartabó, 1 transportador d’angles 

● 1 agenda amb dietari (recomanable setmana vista) 

● 1 auriculars (amb cable, no inalàmbrics) 

● 1 carpeta classificadora (,pus acordió) 

● 1 arxivador A4 de 2 anelles (gruixut) amb la capsa de cartró corresponent. 

● 13 separadors per a l’arxivador 

● 1 paquet de fulls dinA4 quadre francès 

● 1 paquet de camises de plàstic (80 unitats) 

● 1 paquet de paper mil·limetrat 

● 1 tovalló de roba per al menjador 

● Llibres de lectura: 

- Llengua catalana: El capítol del Julian, R.J Palacio  Ed. La campana. IBSN: 978-84-

941928-3-8 (UT 1.3)   

- Llengua castellana: Más allá de las tres dunas, Susana FERNÁNDEZ GAVALDÓN. Ed. 

Bambú. ISBN: 978-84-8343-023-1. (UT1.4) 

- Llengua francesa: 35 kilos d’espoir, Anna Gavaldà. Ed. Bayard Jeunesse ISBN : 

2747006603. (UT1.2)  

ELS ALUMNES D’INCORPORACIÓ TARDANA EN LLENGUA FRANCESA NO HAURAN DE 

COMPRAR EL LLIBRE. 

- Llengua anglesa:  Maria’s Summer in London, Rowena WAKEFIELD, Ed. Oxford 

Bookworms, Level 1, ISBN: 978019402277-4 (UT1.1) 

 

Situació Global 

 

- 1 libreta d’espiral mínim 80 pàgines, Din A4, quadre francès 

Educació visual i plàstica 

- 1 capsa de 12 retoladors de color 

- 1 capsa de 12 llapis de color 

- 1 retolador negre de punta gruixuda 

- 1 punta fina negre (tipus “stabilo point 88 - 0,4”) 

- 1 bloc dibuix d’espiral (mínim 20 fulls) mida A4 aproximada, (de 140 a 250 grams) 

- 1 bata o camisa gran vella (reciclem) 

 

 



 

 

Educació musical  

- 1 llibreta de música PETITA,  d’ESPIRAL, NOMÉS amb paper PENTAGRAMA (s’utilitzarà 

de 1r a 4t) 

- 1 llibreta d’espiral de quadre francès de 150 fulls,  DIN A4 (s’utilitzarà de 1r a 4t) 

 

Educació física  

- Roba esportiva (que permeti el màxim moviment) 

- Banyador de piscina (per sobre del genoll), casquet de bany i ulleres 

- Material de dutxa (sabó, tovallola, xancletes, etc.) 

- Sabatilles d’esport (no tipus “Vans”) 

- Sabatilles esportives per a l’exterior (muntanya, camp d’herba..., no tipus “Vans”) 

 

Ciències Humanes i Socials  

- 1 llibreta d’espiral quadriculada DinA4  

-      1 mapa físic mut (planisferi) mida DinA4. Editorial Vicens Vives (o similar)  
 

Ciències Físiques i de la natura  

- 1 bata blanca per al laboratori (talla gran perquè pugui servir per als 4 anys) i guants 

de làtex (10 unitats) 

- 1 libreta d’espiral mínim 80 pàgines, Din A4, quadre francès 

- 1 llibreta « Travaux pratiques », Din A4 

Matemàtiques 

- 1 llibreta d’espiral de 160 fulls, de quadre petit. 

- 1 calculadora científica (tipus Casio Fx - 83 o similar)  

 

Llengua catalana  

- 1 llibreta d’espiral mínim 80 pàgines, quadre francès, DinA4 

- 1 carpeta de fundes de plàstic (mínim 30 fundes) 

- Quadern de Llengua catalana Q2 (Treballem les Competències), Editorial Baula, ISBN-

13: 978-8447933105 

 

Llengua castellana   

- 1 llibreta sense espiral mínim 80 pàgines, quadre francès, DinA4 

 

Tecnologia:  

- 1 retolador punta fina negre (UT1.3). (Es pot utilitzar el d’Educació Visual i Plàstica) 
- 1 pistola de cola calenta petita amb recanvis. (Es farà servir de 1r a 4t) 

 

ES RECOMANA MARCAR AMB EL NOM EL MATERIAL.  


