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Llistat de material alumnat de Primer d’ESO (S1) i de Segon d’ESO (S2) 

 Una carpeta de 4 anelles mida foli.  
 10 Bosses-fundes perforades, mida foli (obertura superior). 
 Separadors DIN A4 maxi. 
 Fulls quadriculats o mil·limetrats mida A4. 
 Folis mida DIN A4. 
 Bolígrafs (blau, negre, vermell i verd), llapis i goma. 
 Regle de 15 cm. 
 Colors de fusta (colors bàsics). 
 Cinta correctora. (opcional. Si en porten que sigui de cinta) 
 Marcadors fluorescents. 
 Ordinador. (característiques segons full de dispositius digitals) 
 Agenda a setmana vista. (Iddink n’ofereix) 
 Equipament esportiu (samarreta i dessuadora del centre) 
 Mocadors. 
 Tisores de punta rodona. 
 El material de tecnologia es paga amb la matrícula i el d’educació visual i plàstica se’ls dirà 

el primer dia de classe. 
 
Ús del mòbil 

a. No es permet l’ús dels telèfons mòbils a l’Institut. 
b. Tan sols se’n permet l’ús a les aules a partir de les estratègies didàctiques que empra el 

professorat en el desenvolupament dels currículums. 
c. Es vetllarà perquè tothom en faci un ús apropiat en l’entorn adequat: esbarjos. 
d. Queda totalment prohibit l´ús del mòbil als vestidors i lavabos. 
e. Al menjador, mentre es menja, no se’n permet tampoc l’ús. Més enllà del servei de menjador, 

se’n farà ús amb autorització expressa de les persones monitores. 
 

 
A les aules 
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Al menjador 

 
Al pati 

 
Als lavabos i vestidors 

 

La Seu d’Urgell, maig de 2020 


