
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
Institut Alexandre Deulofeu

Material escolar

Carrer Joaquim Cusí Fortunet, 3
17600 Figueres
Tel. 972505674
email: b7004438@xtec.cat
http://institutalexandredeulofeu.cat

SIEI 1r ESO

Curs 2022 - 2023

Cal comprar:
✓ 2 Llibretes quadriculades amb diferents separadors de colors
✓ Carpeta (per guardar folis)
✓ Llapis, bolígraf blau o negre, cola i tisores.
✓ Estoig que no sigui metàl·lic.
✓ Ukulele (Instrument musical).
✓ Calculadora.
✓ Carpeta DINA3+ (és una carpeta un xic més gran que la carpeta A3, així, quan s'omple de

fulls DINA3, no surten els papers per les vores).
✓ Compàs, preferentment amb rosca.
✓ Llapis de colors aquarel·lables (12 colors mínim).
✓ Regle de 25 cm.
✓ Escaire i cartabó de 25 cm, sense bisell.
✓ Goma nata dura.
✓ Maquineta.
✓ 2 llapis de fusta de duresa 2H i 2B.

NO cal comprar llibres ni agenda escolar, està subvencionada per l’AMPA. El centre entregarà a
cada alumne/a una llibreta  per a la Tutoria.

12/07/2022 Definitiu
Versió 001 12.1.5.7.0

Coordinació de Qualitat Aquest document pot quedar obsolet un cop imprès
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