
ALS PARES DELS ALUMNES DE 2n DE SECUNDÀRIA

Benvolgudes famílies,

A continuació us detallem el llistat de llibres i material que han d’usar els vostres fills per al

proper curs 2021 - 2022:

2n d’ESO:

● Chromebook

● Workbook i llicència digital d’anglès, editorial Oxford

● Llicència digital Science-bits

● Plataforma de lectura Legiland

● Plataforma de projectes Kimple

● Plataforma de tecnologia Make and Learn

TOT AIXÒ SE’LS DONARÀ EL PRIMER DIA DE CURS

● Material que han de portar de casa:

▪ Llibretes grans:

● 1 de vermella (català)

● 1 de groga (castellà)

● 1 de taronja (anglès + skills to succeed)

● 1 de verda (naturals) i 1 llibreta petita i verda (laboratori)

● 1 de lila (socials)

● 1 de blava MOLT gruixuda (matemàtiques)

● 1 de negra (tecnologia + EVIP)

● 1 de prima de color rosa (francès)

● Les llibretes passaran d’un curs a un altre si no s’han acabat.

o Agenda (a partir de 2n d’ESO no cal que sigui la de l’escola)

o Estoig complet: colors, retoladors, bolígrafs blau, vermell i negre, llapis, goma,

joc de regles, compàs, tisores, cola de barra… (Marcar-ho amb el nom abans

de començar el curs)

o Multifundes de 50 bosses

o Calculadora científica

o Bata obligatòria per al laboratori i per als tallers. (Marcar-ho amb el nom abans

de començar el curs).

o El xandall és obligatori per a tots els alumnes de l’escola. Cal portar-lo a les

classes d’Educació física. És necessari portar tot l’equip: jaqueta, samarreta i

pantalons. El xandall es pot adquirir online a través del web de l’escola.

Durant la primera setmana de juliol i setembre, així com també, els dimecres



de durant el curs escolar, podreu provar les talles a secretaria i després fer-ne
la comanda online

o Caixa d’eines (caixa de sabates):

▪ Barres de silicona

▪ Drap

▪ Serreta de marqueteria llarga

▪ Pinzells d’encolar

▪ Pinzells de pintar

Atentament,

Professors de secundària


