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

 

LLISTAT DE MATERIAL 
2n curs de 1r cicle 

 

● Un iPad amb funda protectora. 

● Un estoig complet: bolígraf blau, negre, verd i vermell, llapis HB, goma, maquineta, tisores, 
corrector, cola, retolador fluorescent, 1 regle de 30 cm, 1 compàs, 1 escaire, 1 

cartabó, 1 transportador d’angles. 

● 1 agenda amb dietari (recomanable setmana vista) 

● 1 auriculars (amb cable, no inalàmbrics) 

● 1 carpeta classificadora, tipus acordió  

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

● 13 separadors per a l’arxivador 

● 2 paquets de fulls Din A4 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:  
Camps de maduixes, Jordi Sierra i Fabra. Ed. Cruïlla. ISBN: 9788482863023 - (UT2.2)    

 
- Llengua castellana:  

(UT 2.1) Lectura proporcionada per l’escola. 
 

- Llengua francesa:  
Enquête au collège, Le professeur a disparu, Jean-Philippe Arrou-Vignod (ISBN: 

2070513513) UT 2.3 Folio Junior  
 

- Llengua anglesa:  

A Midsummer Night’s Dream, William SHAKESPEARE,  Ed. Vicens Vives Black 

Cat - ISBN: 9788431699475 (UT2.4) 

 

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 

- 1 bloc dibuix d’espiral (mínim 20 fulls) mida A4 aproximada, (de 140 a 250 grams) (es 
pot reutilitzar del curs anterior) 

- 1 bata o similar (es pot reutilitzar del curs anterior) 

 

Educació musical:  

- 1 llibreta PETITA de música amb espiral, NOMÉS amb paper pentagrama. 

- 1 llibreta d’espiral de quadre francès de 150 fulls,  DIN A4  

 

→ Ambdues llibretes, es conserven de 1r a 4t. Les conservem a l’escola durant l’esMu. 

Es recuperà la mateixa llibreta al setembre per continuar-hi treballant. 

 

 

Educació física: 

Roba esportiva (que permeti el màxim moviment) 

Banyador de piscina (per sobre del genoll), gorra 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 DinA4 amb espiral quadriculada (es pot utilitzar la del curs anterior) 

 

Ciències Físiques i de la natura  

- 1 bata blanca per al laboratori (reutilizar bata  curs anterior) i guants de làtex (10 

unitats) 

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

- 1 llibreta « Travaux pratiques », Din A4 (reutilizar llibreta curs anterior) 

 

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, mida Din A4 (es pot reutilitzar la 
llibreta del curs anterior) 

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

Llibres de treball de la llengua: (continuarem els mateixos que el curs anterior, no s’han de 
comparar de nou) 

- Comprensió lectora 2. Activitats de progressió personalitzada. LLENGPRO. Vicens Vives 

Educació Secundària. ISBN: 978-84-682-4436-5. 

- Ortografia 2. Activitats de progressió personalitzada. LLENGPRO. Vicens Vives Educació 

Secundària. ISBN: 978-84-682-4438-9. 

 

Llengua castellana   

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

 

 

Tecnologia  

- Kit d’electricitat (bombeta petita , interruptor, cable elèctric, pila de petaca (4,5V), 

porta bombetes petit) 

- 1 pistola de cola calenta petita amb recanvis. (Es farà servir fins a 4t) 

 

 

RECORDEU QUE PODEU APROFITAR TOT EL MATERIAL QUE ESTIGUI EN BON ESTAT DEL CURS 

PASSAT. ES RECOMANA MARCAR AMB EL NOM EL MATERIAL.  


