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Material 2n ESO curs 21/22 

 
Cal que tots porteu l’agenda el primer dia de classe i que la feu servir adequadament, no es 

poden escriure altres coses que no estiguin relacionades amb les diferents àrees. A 

l’agenda escriureu l’horari i les aules corresponents.  

 

Relació de material per assignatura: 
 

Llengua catalana i literatura 
Fulls en blanc, carpeta per organitzar-se i estoig 
complet.  

Llengua castellana i literatura 
Fulls en blanc, carpeta per organitzar-se i estoig 
complet.  

Llengua anglesa 
Fulls en blanc, carpeta per organitzar-se i estoig 
complet. Auriculars. 

Matemàtiques 
Fulls en blanc, estoig complet (bolígrafs, llapis, goma, 
regles, compàs, colors bàsics…) i calculadora 

Socials 

Fulls quadriculats. Fulls en blanc (portades dels 
dossiers). Fastener o similars (un per trimestre). Estoig 
complet (bolígraf negre i blau), llapis, goma i regle. 
Colors i calculadora. 

Educació Física 
Corda saltar, ulleres natació, bolígraf petit butxaca, 
material higiene. 

Francès 
Fulls en blanc, carpeta o carpeta d’anelles, estoig 
complet (colors bàsics). Auriculars.  

Música 
Carpeta d’anelles o fundes de plàstic, fulls en blanc o 
quadriculats, auriculars per les audicions i flauta per si 
es pot tocar aquest any. 

Cive 

Fulls quadriculats. Fulls en blanc (portades dels 
dossiers). Fastener o similars (un per trimestre). Estoig 
complet (bolígraf negre i blau), llapis, goma i regle. 
Colors i tisores. 

Tecnologia 
Fulls blancs o quadriculats. Bolígrafs de colors. 
Calculadora científica senzilla. 

Física i Química 
Fulls blancs o quadriculats. Bolígrafs de colors. 
Calculadora científica senzilla. 

 
 
Cal que tots tingueu sempre a mà el següent material bàsic: bolígrafs (blau, negre i 

vermell), llapis, goma, tisores, llapis de colors o retoladors, regle de 30/40 cm, clips, 

maquineta i fulls blancs DIN A4.  

   

Per tal de poder organitzar el resultat del vostre treball diari (amb DIN A4), necessiteu una 

carpeta classificadora que l’AMPA facilitarà i portafolis de plàstic.  

   

   

L’Equip Educatiu de 2n d’ESO 


