LLISTAT DE MATERIAL 2021-2022
SEGON D’ESO
Llibretes i Material
-

-

Tres llibretes Din A-4 gruixudes espiral (matemàtiques, castellà i socials)
Una llibreta Din A-4 prima espiral (català)
Tres llibretes Din A-4 primes cosides (anglès, física i química i tecnologia)
Un estoig amb el material bàsic d’escriure: llapis, goma d’esborrar, maquineta,
bolígraf de color blau, negre i vermell, regle petit, tisores de punta rodona, cola de
barra i tippex
Carpeta mida Din A-4, amb separadors
Calculadora científica
Una flauta o bé un xilòfon aquest pot ser: xilòfon/carilló (preferiblement cromàtic
“àngel o similar”) o pot ser un xilòfon bàsic
La llibreta de francès ha de ser la mateixa del curs passat

IMPORTANT:
Recordeu que totes les llibretes tenen continuïtat en l’etapa d’ESO. Quan la
llibreta s’acaba cal comprar-ne una altra
Si teniu algun d’aquests materials no és necessari comprar-los nous
Les llibretes i el material escolar han d’estar identificats amb el nom i cognom
No cal comprar l’agenda, ens la proporciona l’Ajuntament

juny 2021

Als efectes d’allò que disposa el Reglament Europeu de (UE) 2016/679 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que les dades de caràcter
personal que puguin constar en aquest document, seran incorporades en un fitxer responsabilitat de ESCOLA SAGRATS CORS DE TORELLÓ, la finalitat del
qual serà dur a terme les gestions derivades de la relació comercial establerta. Les dades seran tractades de manera confidencial i respectant les normes
estipulades a l’anomenat RGPD. Les vostres dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a
tercers països o organitzacions internacionals. Podreu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, portabilitat i limitació al
tractament de les dades dirigint-vos al següent correu electrònic: administracio@sagratscors.org o per escrit a: ESCOLA SAGRATS CORS DE TORELLÓ,
Carrer Puig d'Assalit, 32 Torelló, (08570) Barcelona.

