
LLISTAT MATERIAL PER CURSOS – 2n ESO - CURS 20-21

Material general per tot el curs i totes les matèries: ordinador amb connexió a internet operativa

Característiques aconsellades portàtil:

Processador: Intel celeron N3350 (o superiors) o equivalents d'altres marques.

Disc dur de 250 GB o superior (opcional disc SSD)

Memòria Ram 4GB o superior

Pantalla: mínima 11,6’’

Sistema operatiu: Windows 10

2n ESO Llibre o quadern –
ECOBOOK
ISBN imprescindible

Material de classe (fungible)

Material general pel curs :
Llibretes DIN-A4 quadriculades (mates, tecno, català, ciències, francès ...)
Llibretes DIN-A4 fulls blancs (socials, castellà...)
Llibreta DIN-A4 de pentagrama ample (música)
Carpeta DIN-A4 senzilla amb gomes
Carpeta amb separadors
Estoig amb estris d’escriptura: bolígraf verd, negre i blau, goma (blanca), maquineta, llapis, retoladors i llapis
de colors (recomanable una caixa de dotze colors)
Cartolines grans de colors per fer projectes murals



Calculadora (recomanades Casio 570 o casio 991)

Material que s’haurà d’adquirir al llarg del curs (podeu esperar les indicacions del professorat per
adquirir el material; no cal comprar-lo conjuntament amb el material general de curs):

Llapis de grafit:  tipus 2B, HB, H.
Regle graduat:  d’uns 30 cm, Cal que sigui un regle rígid,no de material tou.
Joc d’escaires (escaire  i el cartabó). D’uns 30 cm
Compàs
Puntafines calibrats: gruix 0,2 mm i 0,4 mm com a míním.

SOCIALS (anglès) G&H 2.1 , G&H 2.2
Editorial Vicens Vives
ISBN: 978-84-682-3815-9

--

SOCIALS (català) Dossier fotocopiat
Recursos digitals

--

ANGLÈS Llibres: NETWORK 2
ISBN: 9789925303199

NETWORK Workbook 2
ISBN 9789925303212

TG TECNOLOGIA Dossiers digital (elaboració
interna)
Recursos digitals

--

MATEMÀTIQUES Llibre Barcanova
ISBN -9788448939892

--

EDUCACIÓ FÍSICA -- --
CATALÀ Dossier fotocopiat --
INTEL·LIGÈNCIES Dossier fotocopiat Fitxes impreses d'activitats setmanals



MÚLTIPLES
CASTELLÀ Dossier fotocopiat --
MÚSICA -- Flauta barroca
TG CIÈNCIES Dossiers

digitals(elaboració interna)
Recursos digitals

--

RELIGIÓ -- --
FRANCÈS Dossier --


