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Llistat material i quotes 2n ESO curs 21-22

Benvolgudes famílies,

A continuació us detallem el material 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.

LLISTAT DE MATERIAL

CURS MATERIAL

2n 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)
● Regle
● Compàs
● Cola de barra
● Tisores
● Estoig amb material per escriure i llapis de colors

2. Quotes

Material+Fotocòpies+Reutilització 35 €

Sortides 40 €

Llicències digitals 40 €

Quota digital d’equips 5 € 1

TOTAL 120 €2

2 Per l’alumnat nou la quota total serà de 215€

1 Per l’alumnat nou aquesta quota serà de 100 €. El nostre projecte educatiu està basat en l’ús intensiu de les noves
tecnologies per part de l’alumnat des del primer dia de curs. El Departament d’Educació facilitarà als alumnes de 2n d’ESO un
ordinador Chromebook. L’arribada d’aquest equipament es preveu a principis del tercer trimestre. És per això que fins que no
arribin els equips, el centre cedirà un ordinador en concepte de préstec a l’alumne. La quota digital d’equips engloba l’ús i
manteniment d’aquest equip juntament amb altres equipaments digitals.

mailto:b7010827@xtec.cat


Institut Escola GREDA
C/ dels Garganta 11   17800 Olot
Tel.665973325 / 972 26 22 97
b7010827@xtec.cat

Les llicències digitals d’ús individual corresponen als materials d’Anglès (llicència +
Workbook paper) i Física i Química. A part d’això el centre adquirirà les lectures i
altres llibres d’ús socialitzat (quota de reutilització).

La quota digital d’equips engloba el manteniment d’equipaments digitals utilitzats per
l’alumnat (material robòtica, impressió 3D, tauletes, etc).

La quota de sortides inclou les sortides d’un dia lectiu. En cas de realitzar una
sortida amb pernoctació, aquesta es pagaria apart.

El pagament de les quotes es farà en 2 terminis i s’ha d’efectuar a través del
formulari que trobareu a la web: www.iegreda.cat/matricula.
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