Material necessari per 4t d’ESO. Curs 2022-2023
1. Dispositiu electrònic de treball
Recordem que no s’ha de fer cap despesa en llibres de text i que el dispositiu que ara es
compra servirà per a estudis futurs (Batxillerat o Cicles).
A inici de curs es farà una revisió del dispositiu actual i es demanarà un canvi o
renovació si no es troba en bon estat o la bateria no té una durada mínima de dues
hores.
No s’autoritza l’ús de dispositius de mida diferent a la indicada.
És molt important que es contracti una assegurança que cobreixi possibles danys per
caigudes, trencament de pantalla o robatori.

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.
A quart d’ESO, pels alumnes que no volen cursar l’optativa d’Informàtica, hi ha la possibilitat de
portar dos tipus de dispositius: TAULETA o PORTÀTIL. En el cas dels alumnes que volen cursar
Informàtica el dispositiu ha de ser un portàtil amb unes especificacions mínimes que es
detallen a l’apartat b).

a) Alumnes que no cursen l’optativa d’Informàtica:
TAULETA. Especificacions mínimes:






Pantalla de 10”
2 GB de memòria RAM
32 GB de emmagatzematge
Sistema operatiu Android
Imprescindible funda (que sigui el
més resistent possible).
* Amb el sistema operatiu Android
es guanya agilitat i velocitat, tant
en el procés de les app com en el
d’engegada
i
connexió
del
dispositiu. A més el consum de
bateria és inferior al d’un portàtil,
amb la qual cosa els dispositius
disposaran de tot el matí d’autonomia.
Existeix la possibilitat d’adquirir una tauleta a través de Samsung Educació. En aquest
cas descarregueu el full amb el procediment de la web del centre.

PORTÀTIL. (Veure les especificacions a l’apartat b)
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b) Alumnes que cursen l’optativa d’Informàtica:
El professorat d’Informàtica recomanen portàtils amb les següents característiques com a mínim:








Pantalla: 15,6"
Processador: IntelCore i5 o similar
Memòria RAM: 8 GB
Emmagatzematge: 500 GB disc dur
Ratolí
Bateria per 7 hores
Imprescindible funda

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 coordinadora TIC-TAC o el professorat
d’Informàtica de 4t d’ESO.

2. Material bàsic
El centre proporcionarà el següent material:
∙
∙

Arxivador amb separadors farcit de fulls quadriculats amb forats i separadors.
Tots els materials fungibles necessaris per portar a terme els diferents projectes d'Àmbit.
Els alumnes han de portar a classe:
∙
∙
∙
∙
∙

Estoig complet (bolígrafs, llapis, goma, tisora escolar, barra de pega, un regle petit,...).
Auriculars
Calculadora científica
Per educació física: Calçat esportiu, roba d’esport, roba per canviar-se i estris d’higiene.
Per l’optativa de Visual i Plàstica:
○ Caixa de colors de fusta de 12 o 24, es recomana que siguin aquarel.lables
○ Llapis de grafit 2B, HB i 2H
○ Retoladors negres calibrats: 0,2, 0,4 i 0,8
○ Regle, escaire, cartabó i compàs.

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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