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Llistat material i quotes 1r ESO curs 22-23

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 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

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 DINA-4 quadriculats (4 o 16 forats)
● Fulls DINA-4 Blancs
● Calculadora científica (CASIO fx-82SP XII)
● Compàs
● Cola de barra
● Tisores
● Llapis i bolígrafs
● Llapis de colors (mínim 12)
● Retoladors de colors (mínim 12)
● Goma blanca d’esborrar
● Maquineta
● Estoig

Plàstica i Tecnologia

● Paquet de 15 ceres
● Pack d’escaire i cartabó transparents (millor de contorn pla “tipus

DFH”, no cal que siguin numerats)
● Regle petit
● Llapis HB, 2B i 2B
● Pilot negre
● Retolador negre tipus Edding
● 2 pinzells (+/- nº 3 i nº 8)
● Dos retoladors negres calibrats 0.4 i 0.8
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2. Quotes

Material+Fotocòpies+Reutilització 40 €

Sortides 50 €

Llicències digitals 27 €

Quota digital d’equips 11 €

Quota AFA 32 €

TOTAL 160 €

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

La quota de Material+Fotocòpies+Reutilització també inclou una samarreta del centre i una
agenda escolar.

Equips informàtics
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 s’ha compromès a facilitar
als alumnes de 1r d’ESO un ordinador Chromebook. Segons informacions del Departament,
aquest equip arribarà a principis del 2n trimestre.

Mentre aquests equips no arriben demanem a les famílies que el seu fill/a porti un dispositiu
electrònic al centre (portàtil/tablet). En cas de dificultats, poseu-vos en contacte amb el
centre.

D’altra banda, la quota digital d’equips engloba l’ús i manteniment dels equipaments digitals
del centre (Impressores 3D, Ipads socialitzats, pantalles interactives, etc).
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Sortides
La quota de sortides inclou les sortides d’un dia lectiu. A primer d’ESO es realitzaran unes
colònies de final de curs que s’hauran d’abonar apart. Ja us informarem més endavant.

Mitjà de pagament de les quotes
El pagament de les quotes es farà en 2 terminis: un al juny (80 €) i l’altre al setembre (80 €)
i s’ha d’efectuar a través de l’aplicació Edvoice. La informació sobre com efectuar aquest
pagament es farà en una circular apart.
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