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MATERIAL PER A L'ASSIGNATURA DE DIBUIX ARTÍSTIC

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

Part del material de 1er de Batxiller s’utilitzarà en 2n de Batxiller, cosa que facilitarà un estalvi per a la família. 
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 altres cursos.

Gràcies per la vostra col·laboració.

LLISTAT DE MATERIAL PER A 2n Batxiller

 1 Bloc d’esbòs DIN A-4 amb fulls en blanc

 1 Estoig de plàstic dur (o similar) per a guardar els carbonets

 1 Sobre de 10 fulles de paper d’aquarel.les d’almenys de 200gr.

 Llapis de grafit 3B i 6B

 Llapis Conté colors: sanguina, blanc i negre

 1 Caixa d’aquarel·leles d’almenys 12 colors 

 1 Tisores de puntes redones

 3 Carbonets n.º 12-14 (gran), 9-11 (mitjà) i 6-8 (menut)

 2 Esfumins gran i menut150

 1 Paper de lija

 1 Drap de cotò

 2 Pinses 2 o 4 ud.

 1 sobre de pa d’or fals

 1 Bote de Sisa Mixtion a l’aigua La Pajarita 75ml

 Paper contínuo gris 100 x 70cm (aprox. 5 fulles)

 1 Retolador negre Eddin 1200 super Quality

 1 Retolador negre permanent punta fina

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

 1 Maquineta de fer punta amb depòsit.

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

 1 Regle graduat d' uns 30cm. (transparent)

 1 Pegament de barra menut 

 2 Pinzells d’aquarel·la sintètic dels nº 6 i 2, 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

El material és obligatori i necessari per a poder treballar l'assignatura.


