Material necessari per 3r d’ESO. Curs 2022-2023
1. Tauleta tàctil
Recordem que no s’ha de fer cap despesa en llibres de text i que la tauleta ha de servir
per a TRES anys d’escolarització (1r a 3r d’ESO). A 4t d’ESO es farà una revisió del
dispositiu i si no es troba en bon estat es demanarà una renovació per una altra tauleta o
ordinador portàtil.
Si la tauleta del curs anterior no es troba en bon estat s’ha de substituir per un dispositiu
de les característiques indicades en aquest full.
No s’autoritza l’ús de dispositius de característiques diferents a les indicades.
És molt important que es contracti una assegurança que cobreixi possibles danys per
caigudes, trencament de pantalla o robatori.

1.1. Característiques dels dispositius
Els dispositius de l'alumnat tindran un ús intensiu al llarg de la seva vida útil. És molt important tenir en
compte la robustesa dels materials, el tipus de disseny (ergonomia, capacitat d'absorció d'impactes) i la
qualitat dels components.

1.2. MÈTODES d’adquisició de la tauleta

MÈTODE 1: Compra a Samsung Educació
En aquest cas descarregueu el full amb el
procediment de la web del centre.

MÈTODE 2: Adquisició lliure
del dispositiu
En aquest cas, els requisits mínims dels
dispositius han de ser:






Pantalla de 10”
2 GB de memòria RAM
32 GB de emmagatzematge
Sistema operatiu Android
Imprescindible funda (que sigui el més
resistent possible).

En cas de necessitar més informació al respecte, demaneu-la al centre. Podeu escriure a
insmontgros@xtec.cat o trucar al 93 896 12 20 i preguntar per la coordinació TIC-TAC.
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2. Material bàsic
El centre proporcionarà a cada alumne a l’inici de curs el següent material:
∙
∙

Arxivador amb separadors farcit de fulls quadriculats amb forats.
Tots els materials fungibles necessaris per portar a terme els diferents projectes d'Àmbit.

Els alumnes han de portar a classe:
∙
∙
∙
∙
∙

Estoig complert (bolígrafs, llapis, goma, tisora escolar, barra de pega, un regle petit,...).
Auriculars
Per l’Àmbit Social i Artístic (quan es demani): Llapis 2H i HB. Retolador negre. Una caixa de
colors de fusta (12). Escaire, cartabó i compàs.
Per l’Àmbit Cientificotecnològic: Calculadora científica.
Per educació física: Calçat esportiu, roba d’esport, roba per canviar-se i estris d’higiene.

3. Llibres de lectura
El Pla de lectura del centre contempla una hora de lectura setmanal. Tot i això, no cal que compreu cap
llibre. Gràcies a les aportacions de l’A.F.A. el centre disposa d’un bon repertori de llibres socialitzats.
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