
MATERIAL I LLICÈNCIES DIGITALS EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

3r d’ESO

àrea material informació preu

general ordinador portàtil Informació ordinador portàtil ESO

Nota: Cada alumne/a disposarà d’un compte de
Google Workplace i també un compte d’Office
365 lliurats per l’escola a principi de curs.

● Normativa específica ús ordinadors

Ordinador Abacus

299 €

general Funda ordinador 10 €

general 1 paquet de fulls  blancs din-A4/ grapadora petita d’estoig ------

socials * llibre digital Els primers dies de curs, des de la matèria
de socials,  es proporcionarà la llicència per
tal que els/les alumnes hi puguin accedir.

*18,50 €

** 1 llibreta din-A4 Llibreta fulls blancs ------

català llibre socialitzat No es carregarà cap import perquè ja els tenim
a l’escola.

------

**Quadern
d’activitats

Informació detallada a full de comanda
Benvil

* llibre digital Els primers dies de curs, des de la matèria
de música , es proporcionarà la llicència
per tal que els/les alumnes hi puguin
accedir.

0 €

**1 llibreta din-A4 De fulls blancs ------

castellà *llibre digital Els primers dies de curs, des de la matèria
de castellà  es proporcionarà la llicència
per tal que els/es alumnes hi puguin
accedir.

0 €

**1 llibreta din-A4 De fulls blancs

**Quadern
d’activitats

Informació detallada a full de comanda
Benvil

matemàtiques ** 1 llibreta din-A4 Quadern espiral microperforat (full blanc o ------

https://www.gravi.com/wp-content/uploads/2021/06/portatils21-22.pdf
http://www.gravi.com/wp-content/uploads/2019/07/normes-%C3%BAs-ordinadors-aules.docx.pdf
https://www.abacus.coop/ca/llibres-de-text/escola-gravi/escola-gravi


quadres)

* llibre digital Els primers dies de curs, des de la matèria
de matemàtiques, es proporcionarà la
llicència per tal que els/les alumnes hi
puguin accedir.

32 €

anglès **1 llibreta din-A4 Qualsevol format de llibreta ------

llibre socialitzat No es carregarà cap import perquè ja els tenim
a l’escola.

------

**workbook Informació detallada a full de comanda
Benvil

------

tecnologia estris dibuix Joc d’escaire i cartabó i compàs. ------

materials diversos Material fungible elèctric (detallat pel
professor/a en començar la matèria).

------

Francès
(M. Optativa)

**Livre i Cahier Informació de tallada a full de comanda
Benvil

**1 llibreta din-A4 Qualsevol format de llibreta -------

* aquest import es carregarà en el rebut del mes d’octubre

** inclòs al full de comanda de Benvil, sols caldrà comprar-ho en cas que no s’hagin
encarregat els llibres a l’escola.



LLIBRES DE TEXT i LECTURES:

Com ja hem anat fent els darrers anys, aquest proper curs us hem ofert la possibilitat

d’adquirir els llibres i el material a través de l’empresa BEN VIL. Aquells que no els hàgiu

comprat a aquesta empresa i els vulgueu adquirir en un altre lloc, els podeu consultar a la

pàgina web a l’apartat de llibres i material. A part dels avantatges econòmics i de l’opció que

pugueu contactar directament amb l’empresa, aquesta també facilita les devolucions, sempre

que aquestes siguin justificades i el material es conservi en perfecte estat (en aquest sentit

recomanem que no folreu llibres ni els poseu el nom fins que el corresponent

professor/a no ho confirmi). A la pàgina web disposareu de la relació de tots els llibres

de text.

MOLT IMPORTANT: reviseu tots els llibres, no s’admetran devolucions a partir

del 25 de setembre.

Aquest curs i de manera excepcional no cal venir a buscar els llibres a l’escola, ja que

estaran a l’aula el primer dia de classe.

Els llibres i dossiers corresponents a les matèries optatives (1r, 2n i 3r d’ESO) no

s’adquireixen a principi de curs, ja que la tria d’opcions es confirma els primers dies de

classe. Així, els càrrecs d’aquests materials es faran quan correspongui.

MATERIAL DIVERS

L’agenda escolar de GRAVI és d’ús obligatori i es donarà a tots els/les alumnes el primer dia

de classe.

CONSIGNES

L’alumnat té a la seva disposició un servei de consignes per desar i emmagatzemar el seu

material.

Aquest servei és opcional i té un cost anual de 21 € en concepte de lloguer i ús, no

retornable, que es cobrarà en el rebut del mes d’octubre.

Recordeu que cada alumne/a haurà de portar el seu cadenat propi; donada l’estructura

dels passadors, el gruix del cadenat ha de tenir un diàmetre de 8 mm.


