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Material 3r ESO 22/23 

 
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 
 

Català  
Llibre de text, llibres de lectura (s’avisarà amb antelació quan cal portar cada 
llibre) i fulls blancs.   

Castellà  
Llibre de text, llibres de lectura (s’avisarà amb antelació quan cal portar cada 
llibre) i fulls blancs.   

Anglès  
Estoig i quadern petit (mida agenda) amb paper reciclat si és possible. El llibre de 
text serà digital i es comprarà amb Iddink. Auriculars. 

GiH  
Llibreta gran només per socials d’aquelles fines sense espirals, bolígrafs verds per 
la correcció,  estoig i llapis de colors. Mapes muts físics i polítics de Catalunya, 
Espanya i Europa. 

BiG  
Llibre de text, fulls en blanc, estoig complet (bolígraf, llapis, goma, maquineta, 
llapis de colors, tisores, pegament, regle de 20 cm, típex si es vol), a vegades 
calculadora. 

FiQ  Llibre de text, fulls blancs, estoig complet i calculadora científica.  

Matemàtiques  
Llibre de text, llibreta fina, estoig complet i calculadora científica. Puntualment i 
previ avís del professor, compàs, escaire, cartabó, transportador d'angles, regle.  

EF  
Corda de saltar , bolígraf petit per la butxaca. samarreta institut, samarreta 
recanvi. 

ViP  
Fulls de dibuix DIN A3, llapis, colors, retoladors, compàs, escaire i cartabó i pilot 
o rotrings. Cartolines de colors din-A4.Pegament i tisores. 

Tecnologia  Llibre de text, llibreta, estoig complet.  

CiVE  Bolígraf i una llibreta petita fina sense espirals. 

Religió  Fulls blancs o llibreta i bolígraf.  
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Optativa: Cultura 
Clàssica  

Fulls blancs com la de socials fina sense espirals, llapis de colors, bolígraf verd, 
estoig i dues cartolines Din-4 dels colors que vulguin i cola.   

Optativa: Francès  Llibre de text, llibreta gran, no gaire grossa i sense anelles, estoig complet.   

Optativa: 
Habilitats Socials  

Fulls blancs o llibreta i bolígraf.  

Optativa:  
Viu la ciència 

Fulls blancs o llibreta, estoig complet i calculadora. 

 
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 3r d’ESO  

 
 


