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2n d’ESO

Material genèric:
● Ordinador Chromebook i carregador marcats amb el nom
● Estoig complet: bolígraf blau, negre i vermell, llapis i goma, llapis de colors,

subratlladors, regle de 15 cm.
● Auriculars personals (l’escola no en deixa per higiene).
● Carpesà amb fundes de foli i fulls.
● Bata pel laboratori i tallers.

Matemàtiques:
● Calculadora científica marca CASIO FX-82MS o similar.

Física i Química:
● Llicència digital SCIENCE BITS ( Gestionat per l’escola)

Llengua castellana:
● Llicència digital DICTAPP (llengua castellana). Gestionat per l’escola
● Llicència digital LEGILAND (comuna per totes les llengües). Gestionat per l’escola.
● Llibre de lectura Saboreando el cielo, de Ibtisam Barakat, Colección Vivencias, ed.

Bambú. ISBN 978-8483430705.

Llengua catalana:
● Llicència digital DICTAPP (llengua catalana). Gestionat per l’escola
● Llicència digital LEGILAND (comuna per totes les llengües). Gestionat per l’escola.
● Llibre de lectura La mirada indiscreta, d’Àngel Burgas, Col·lecció Grans Lectors, ed.

Bambú. ISBN 978-84-8343-393-5.

Anglès:
● Frankenstein, de Mary Shelley. Oxford University Press. ISBN: 9780194620970.
● Llibre Oxford Practice Grammar Basic Without Key, ISBN 978-0-19-421473-5.

Editorial Oxford. (S’utilitzarà durant tota l’ESO).

Francès:
● Arsène Lupin. Le bouchon de cristal. Maurice Leblanc. (The Black Cat). ISBN:
978-8853020550



EVIP:
● Set de pinzells sintètics rodons (per exemple Van Gogh (sèrie 191- mides 4-8-12),

ref: 90919133 o similars, com ara marca Artist de Piera) i paleta blanca de plàstic
amb departaments o sense.

● Làmines A3 per aquarel·la marca Fabriano (paquet de 6 fulls de 350 grams). Ref:
095569457 (o similars, pot ser d’una altra marca, però amb un gramatge semblant).
● Bloc de dibuix Artist Piera ( 25 fulls de 140 grams amb espiral)
● 1 punta fina negre.
● Llapis HB i 4B i goma.
● Carpeta A3.

Ciències Socials:

● Llibreta amb espiral i fulls quadriculats de mida A4, de mínim 50 fulls.

LLICÈNCIES

● El pagament de la llicència es farà a través de transferència bancària a l’octubre:
78,50€.

● DICTAPP de llengua catalana i de llengua castellana.
● LEGILAND de llengua catalana, llengua castellana i anglès.
● SCIENCE BITS (Física i Química)
● Llicències i eines digitals .
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