
LLISTAT MATERIAL INSTITUT ELS ROURES - 1r ESO
CURS 2021-2022

MATERIAL GENERAL PEL CURS (per a totes les matèries) :

✔ Dispositiu amb connexió a internet (portàtil o tablet). És possible que durant el curs arribin alguns ordinadors des del Departament
però no tenim la seguretat que sigui durant el curs següent.

✔ Llibretes DIN-A4 quadriculades (matemàtiques, tecnologia,...).

✔ Llibreta DIN-A4 de fulls blancs (català, socials,...).

✔ Carpeta amb gomes (castellà,...).

✔ Estoig amb utensilis d’escriptura: bolígraf verd, negre i blau, goma, llapis, retoladors i llapis de colors.

✔ Cartolines grans de colors per fer projectes murals.

Matèria Llibre – ECOBOOK ISBN Material de classe
SOCIALS (anglès)
*Només per alumnes que fan

socials en anglès.

G&H 1.1, G&H 1.2

Editorial Vicens Vives

ISBN: 978-84-682-3239-3

SOCIALS (català)
*Només per alumnes que fan

socials en català.

En Xarxa GiH Digital ISBN: 9788468255781

ANGLÈS Network ESO 1 NEW

Student’s Book

ISBN: 978-9925-30-311-3

Workbook Network ESO 1 NEW

(catalan)

ISBN: 978-9925-30-313-7

MATEMÀTIQUES INNOVAMAT

ISBN:978-84-18717-76-5

Calculadora CASIO 991 sp xII

VISUAL I PLÀSTICA Llapis de grafit: un llapis tou (tipus 2B) i un llapis mitjà (tipus HB) per dibuix artístic, i un llapis dur (tipus H) per
croquis geomètric. Cal portar-los TOTS a totes les classes.
Llapis de colors: llapis de diferents colors de fusta per donar color a alguns treballs. És recomanable una caixa de
dotze colors



Retoladors (tipus Edding) de color negre.
Maquineta i goma d’esborrarRegle graduat: d’uns 30cm. Cal que sigui un regle rígid, no de material tou.
Joc d’escaires: No han de ser petits. 
Compàs: Cal que tingui un mínim de qualitat.
Puntafines calibrats: un de gruix 0,2 mm i un de gruix 0,4 mm.
Làmines Din A-4 sense marges.
Carpeta DIN A-4

MÚSICA Flauta barroca i Llibreta de pentagrama ample.

CASTELLÀ Llibre de lectura: El anticlub. Àngel Burgas. Editorial La Galera. ISBN: 9788424686642.

CATALÀ -Llibre digital CATALÀ 1 ESO
ATÒMIUM
ISBN: 9788441233546
-Llibre interactiu: es decidirà durant el curs. En cas que es decideixi
utilitzar-lo es farà el pagament a través del TPV

CASTELLÀ -Llibre digital CASTELLÀ 1 ESO
ATÒMIUM
ISBN: 9788441233584
-Llibre interactiu: es decidirà durant el curs. En cas que es decideixi
utilitzar-lo es farà el pagament a través del TPV


