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

LLISTAT DE MATERIAL 
2n curs de 2n 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 paquet de fulls DinA4 quadre francès. 

● 1 paquet de camises de plàstic (50 unitats) 

● 1 paquet de paper mil·limetrat. 

● 1 tovalló de roba per al menjador  

 

Llibres de lectura: 

Llengua catalana:  

- Herba negra: La fi del món està germinant, Macip i Garzon. Ed. Grup 62. ISBN 978-
8416716111. (UT4.2) 

- Es demanarà un altre llibre per a la UT4.4 que els alumnes podran escollir d’un llistat 
proposat pels professors. 

Llengua castellana: 

- Si tú me dices ven lo dejo todo... pero dime ven, Albert Espinosa. Ed. Debolsillo ISBN 
978-84- 903-2344-1 (UT4.1) 

- Lazarillo de Tormes. Ed. Vicens Vives, Clásicos Adaptados ISBN:978-84-316-8025-
1(UT4.3) 

Llengua francesa: 

- No et moi, Delphine de Vigan. Ed. Hatier, Classiques & Cie Collège ISBN: 978-2-218-
96662-0 (UT4.1)  

- Sweet Sixteen, Annelise Heurtier. Ed. Casterman, ISBN: 978-2-203-08458-2 (UT4.3) 

 

 



Llengua anglesa: 

Al començament del nou curs, a partir del setembre, els professors de l’àrea informaran els 

alumnes de quins llibres específics han de comprar per a la UT 4.2 i per a la UT 4.4 en funció del 

grup en el qual treballin (Projecte de Diversitat d’Anglès).  

 

Educació visual i plàstica: 

1 capsa de 12 retoladors de color 

1 capsa de 12 llapis de color 

2 retolador negre de punta gruixuda 

2  punta fina negre 

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

1 bata o camisa gran vella 

 

Educació musical 

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

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

 

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

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

 

Educació física: 

Roba esportiva (que permeti el màxim moviment) 

Material de dutxa (sabó, tovallola, xancletes) 

Sabatilles d’esport (no tipus “Vans”) 

Sabatilles esportives per a l’exterior (muntanya, 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 la bata del curs anterior) i guants de làtex (10 

unitats) 

1 llibreta d’espiral Din A4, mínim 80 pàgines 



1 llibreta « Travaux pratiques », Din A4 (reutilizar llibreta curs anterior si encara 

queden fulls) 

 

Matemàtiques/ Seminari matemàtiques: 

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

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

 

Llengua catalana   

- 1 llibreta espiral mínim 80 pàgines, quadre francès, mida Din A4  (es pot utilitzar la del 
curs anterior) 

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

Llibre de treball de la llengua: (continuarem el llibre del curs anterior, no s’ha de comprar de 

nou) 

- Ortografia 3. Activitats de progressió personalitzada. LLENGPRO. Vicens Vives Educació 

Secundària. ISBN: 978-84-682-4519-5. 

 

 

Llengua castellana   

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

 

 

Tecnologia: 

1 retolador punta fina negre (UT4.2)  
  

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

PASSAT. ES RECOMANA MARCAR AMB EL NOM EL MATERIAL.  

 


