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LLISTAT de MATERIAL ESO1, curs 2021-2022 

Material general: 
• agenda escolar 
• estoig: llapis, goma, bolígraf blau i vermell, regle (15 cm), retoladors, fluorescent, 

tisores, pegament 
• carpesà d’anelles per dividir les diferents matèries 
• fulls microperforats 

 
Ciències naturals: 

• llibreta gran de punts sense espiral 
 
Educació Visual i plàstica 
(No cal portar el material el primer dia. Ja s’anirà pautant quan caldrà portar cada bloc 
de material) 

• Llapis: 3H, HB, 2B 
• Goma d’ esborrar (NO es pot utilitzar typex) 
• Retoladors calibrats: 0’2, 0’4, i 0’8 
• Maquineta per fer punta 
• Joc d’escaires de 30 cm 
• Regle de 40 cm 
• Compàs articulat amb adaptador universal 
• Fulls blancs (no pautats ) pels apunts i esbossos (mínim 50 ) 
• Làmines DIN A4 (10 o 12) (poden ser amb marge o sense) 
• Tisores 
• Llapis de colors 
• Portafolis per ordenar-hi les làmines acabades 
• Carpeta mida DIN A4 per guardar el material a l’aula 

 
MATERIAL DE PINTURA (no es necessita fins al mes de gener de 2022) 

• 1 tempera color groc. 
• 1 tempera color magenta. 
• 1 tempera color cian. 
• 1 tempera color negre. 
• 1 tempera color blanc. 
• 1 pinzell per tempera del nº 1 o 2 
• 1 Pinzell del nº 4 o 6 
• Plats d’un sol ús grans i de color BLANC (uns 15-20) 
• Gots d’un sol ús (uns 15-20) 
• 1 drap 
• culleretes de cafè d’un sol ús(unes 15). 

 
- Tot el material de pintura ha d’anar dins d’una bossa tancada amb el nom de l’alumne/a 
i el grup. 
- Marques de temperes recomanades: Talens, Rembrant, Milan, Titan 
- Marques de temperes NO recomanades: Abacus, Jovi, Macropaper, University 
  
RECORDEU POSAR EL NOM AL MATERIAL 
 


