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Material BATXILLERAT 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 

1r i 2n de Batxillerat (comunes) 

Llengua catalana i literatura Fulls blancs. Llibres de lectura 

Llengua castellana i literatura Fulls blancs. Llibres de lectura 

Llengua anglesa Fulls blancs, llibre de text. 

Filosofia i Hist. de la Filosofia Fulls blancs, fotocòpies, llibre de textos. 

CMC (1r Batx.) 
Fulls o quadern, estoig complet, llibre de text, 
calculadora. 

Educació Física (1r Batx.) 
Roba esportiva, samarreta del Centre, samarreta de 
recanvi, tovallola petita. Fulls blancs. 

Història d’Espanya (2n Batx.) Llibres de lectura i fulls en blanc. 

1 r i 2n Batxillerat (comuna d’opció) 

Llatí Fulls blancs o llibreta i el diccionari. 

Matemàtiques aplicades 
Fulls o quadern, estoig complet, llibre de text, 
calculadora. 

Matemàtiques 
Fulls o quadern, estoig complet, llibre de text, 
calculadora. 

1r i 2n Batxillerat (matèries de modalitat) 

Literatura Castellana (1r Batx.) Llibres de lectura i fulls en blanc. 

Literatura Universal (1r Batx.) Llibres de lectura i fulls en blanc. 

Literatura Catalana (2n Batx.) Llibres de lectura i fulls en blanc. 

Economia d'empresa Fulls blancs, calculadora.. 

Història del món contemporani. 
(1r Batx.) 

Fulls en blanc. Fastener o similars (un per 
trimestre). Bolígraf negre i blau. 

Geografia (2n Batx.) Fulls blancs.  

Història de l’Art (2n Batx.) Fulls en blanc. Fastener o similars (un per 
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trimestre). Bolígraf negre i blau. 

Biologia Llibre, fulls en blanc, estoig complet, calculadora. 

Física Llibre, fulls en blanc, estoig complet, calculadora 

Química Llibre, fulls en blanc, estoig complet, calculadora 

Tecnologia Industrial Llibre digital, fulls en blanc o llibreta, calculadora 

Llengua i cultura Francesa Fulls blancs o quadern. 

 
 
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 Batxillerat  

 
 

 


