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Llistat material 1r ESO curs 20-21 
 
Benvolgudes famílies, 
 
Els vostres fills començaran al nostre institut escola el proper mes de setembre. És              
per això que us entreguem aquest full amb el material, els llibres i les quotes per al                 
curs vinent. 
 

1. Material 

Pel que fa al material de la llista, no cal que compreu coses noves si ja en teniu                  
d’altres anys. CopiOlot té disponibles uns packs amb tot el material, però la seva              
compra és totalment opcional. 
 
LLISTAT DE MATERIAL  

CURS MATERIAL 

 
 
 

1r ESO 
 

● Carpeta d’anelles amb separadors (4 anelles, llom ample) 
● Fundes de plàstic transparents mida foli (16 anelles) 
● Separadors de plàstic (4 o 16 forats) 
● Fulls quadriculats (4 o 16 forats) 
● Calculadora científica (CASIO fx-82SP XII) 
● Compàs 
● Cola de barra 
● Tisores 
● Estoig amb material per escriure 

 
Plàstica i Tecnologia 
 

● Làmines A4 amb marge (10) 
● Paper bàsik DIN A4 sense marges 
● Joc d’escaire, cartabó i regle 
● 2 pinzells (+/- nº 3 i nº 8) 
● Llapis de colors (mínim 12) 
● Retoladors de colors (mínim 12) 
● Llapis HB, 2B, 2H 
● Llapis portamines 
● Maquineta 
● Goma blanca d’esborrar 
● Dos retoladors negres calibrats 0.4 i 0.8 
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2. Quotes 
 
Les quotes s’han d’abonar a CopiOlot a partir del 13 de juliol i fins el 20 d’agost.  

 
QUOTES 20-21 

Llibres+Material+Fotocòpies+Reutilització 101.5 € 

AMIPA 32 € 

TOTAL 133.5 € 
*A causa del COVID-19, les activitats i sortides s’aniran pagant segons la            
situació i la seva realització.  
 
3. Llibres 
 
Els llibres no s’han de comprar:  
amb la quota de llibres+material+fotocòpies+reutilització que heu pagat el centre          
tramitarà la seva compra i els lliurarà als alumnes els primers dies de curs. 
 

LLISTAT DE LLIBRES 

CURS ÀREA EDITORIAL Llibres Preu 
(€) 

 
1r 
ESO 

Biologia 
 

Mc Graw  
Hill 

Llicència digital 15.60 

English Burlington 
books 

Llicència digital Student’s book +     
Workbook en paper i digital 

25.40 

Ciències 
Socials 

Vicens 
Vives 

Llicència digital+llibre text 25.50 

 
Apart dels llibres/llicències digitals d’ús individual de la taula anterior, el centre            
adquirirà les lectures i altres llibres d’ús socialitzat. La quota cobrada ja inclou             
aquest concepte. 
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4. Chromebook 
 
Les metodologies de treball a l’Institut Escola Greda, fan que sigui indispensable l’ús             
d’un dispositiu per alumne per tal de poder treballar. La despesa d’aquest dispositiu             
és només per aquest primer curs i s’utilitzarà els 4 cursos següents. 
 
En aquest sentit, hem intentat reduir la factura de llibres al màxim, utilitzant recursos              
propis i altres materials que es troben a la xarxa (de garantia contrastada). 
 
El dispositiu que ens ha semblat més adequat per els nostres propòsits és un portàtil               
Chromebook. Properament, a la reunió de pares del 6 de juliol, en detallarem el              
model, el preu i les opcions de finançament per a les famílies. 

 

 

 

 

mailto:b7010827@xtec.cat

