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MATERIAL PER A L'ASSIGNATURA D'EDUCACIÓ PLÀSTICA I VISUAL

Respecte al   material   que s' ha de comprar, informar-los que:  

Com  a  novetat  el  Departament  ha  decidit  llevar  el  llibre,  cosa  que  facilitarà  un  estalvi  per  a  la  família.
Treballarem amb fulls solts i una llibreta que arxivarem en una carpeta de plàstic amb cremallera que l’alumnat
comprarà.
És absolutament imprescindible que la família compre i l’alumnat tinga al seu abast aquest material des del primer
dia de classe donat que si no és així no podrem treballar.
Com a consideració, si part d’aquest material es cuida, podrá utilizar-se en 3r d’ESO on també l’assignatura és
obligatoria.
Seguint les mesures higièniques i de protecció individuals, el material serà propi e intransferible.
Gràcies per la vostra col·laboració.

LLISTAT DE MATERIAL PER A 2n D' E.S.O.

 1 Llibreta grapada DIN A-4 amb fulls en blanc

 1 Estoig de plàstic flexible amb cremallera tamany full 33 x 24cm 

 1 Bloc de cartolines de colors DIN A-4

 1 Caixa d’aquarel·leles Giotto de 12 colors 

 1 Tisores de puntes redones

 1 Potet de cola blanc de 120gr

 1 Llapis  nº 2-HB (o qualsevol que es tinga per casa)

 1 Retolador negre Eddin 1200 super Quality

 1 Estilògraf negre punta fina 0,5 mm. (tipus pilot)

 1 Maquineta de fer punta amb depòsit.

 1 goma d'esborrar milan 430  verda o blanca clàssica (de molla de pa)

 1 Regle graduat i sense escaló d' uns 30cm. (transparent) Escaire I cartabó entre 15 - 21 cm (sense escaló) Compás de 
precisió amb eix, de bona qualitat. 

 1 Pegament de barra menut 

 1 Pinzell d’aquarel·la sintètic del número 6 de bona qualitat

 1 Caixa de retoladors de colors punta normal o amb doble punta (normal i grossa), adonar-se'n  que porte color  magenta o 
fúcsia. Milan 631, Giotto, Alpino doublé, Maped  o Stabilo power, etc

 1 Caixa de llapis de colors, ací l' elecciò és important, es pot triar un entre aquestos models:

o Giotto stilnovo------------------------24 colors-------- (recomanats)
o Maped color peps -----------------------12 colors --------- (recomanats)
o ,,          ,,                 -----------------------18 colors  --------- (recomanats)
o ,,          ,,                 -----------------------24 colors 
o Stabilo Trio--------------------------------12 colors 
o Giotto  aquarel·lables -------------------24 colors
o Giotto Pyramid  normal------------------12 colors

No compreu marques com: Alpino normal, Festival, Carioca, etc., ja que a l' hora de mesclar els colors, en el tema del color, estos 
llapis no resisteixen la mescla de tres colors a la vegada. (Un llapis bo de color ha de ser bla en el seu ús i no brillar)


