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DIBUIX ARTÍSTIC I PROCESSOS CREATIUS

MATERIAL:

- Llapis de grafit (de diferents dureses: 6B, 4B, 2B, HB i 2H).

- Portamines 0,5mm i recanvis (amb diferents dureses: 2B, HB, 2H).

- Un llapis negre (Lumocolor permanent negre o Cretacolor NERO extrasoft 461 01 o PIT OIL

BASE Soft) i un llapis blanc greixós (de les mateixes marques).

- Retoladors calibrats de 3 puntes diferents. Prim, intermig i gruixut (Micron, Uni,
Staedtler...).

- Regle graduat (de 30 a 40 cm).

- Joc d’escaire i cartabó (de plàstic transparent, sense graduar i sense bisells ni rebaixos).

- Compàs mil·limètric. (És molt important que el compàs incorpori una roda enroscada entre
els dos braços articulats).

- Maquineta i goma d’esborrar (si pot ser amasable de Faber-Castell)

- Goma d’esborrar tova i blanca. (Es recomana l’ús de portagoma)

- Tisores i pega.
- Cúter i bisturí.
- Tinta xinesa (preferiblement de la marca Talens o Windsor&Newton, Pagoda. Que sigui

resistent a l’aigua, waterproof).
- Llapis de color aquarel·lables

(capsa de 12 colors mínim, preferiblement de la marca Caran d’Ache).
- Joc d’aquarel·les de gamma mitja/alta de 12 ½ godets

(preferiblement Schminke, Windsor&Newton o Van Gogh) Aquestes marques solen fabricar dos
qualitats diferents: per estudiants o per professionals, de millor qualitat i preu.

- Pinzells d’aquarel·la de pèl sintètic, rodons de diferents mides.
(Un d'ells de numeració entre 15 i 20)

- Pinzell de pèl sintètic amb dipòsit Pentel.
(Hi han diferents mides, una de punta mitja ja va bé)

- Bloc d’esbossos studio A3, casa Guarro.
(És un paper d’apunt, senzill, per fer molts dibuixos)

- Bloc o quadern A3 de 300 gr/cm2. (Canson, Arteiza, Hahnemuhle, Arches...). És un
paper de més qualitat, més gramatge, per tècniques humides.

Podeu trobar aquest material en tendes especialitzades com BARNA-ART, BARNA-PAPER, PIERA, CASA
PIERA, ART HiLGARD... Online ho podeu trobar a TOTENART, ARTEMIRANDA...

DESCOMPTES: (en tots els casos heu de portar aquest full i dir que sou nous alumnes de la Llotja)

- A BARNA-ART fan descompte general.
- A CASA PIERA i a PIERA fan un 20%.



ANGLÈS

C. Krantz, R. Roberts - Reach Up 1. Student’s Book - Oxford University Press

ISBN: 9780194605076

A. Paramour, H. Gomm - Reach Up 1. Workbook -  Oxford University Press

ISBN: 9780194605083

El Student's Book pot adquirir-se de segona mà, però és imprescindible que el
Workbook sigui nou perquè es pugui aprofitar la llicència digital que conté

LLENGUA CATALANA I LITERATURA

J. Macià, A. Muñoz, J. Ripoll, E. Jané - REMOR 1. Llengua i literatura catalana - Teide

ISBN: 9788430754502

A l’inici del curs es concretaran les lectures segons l’itinerari lector

LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA

Libro de texto + cuaderno de actividades:

Lengua Castellana y Literatura 1B (LC + CA) DUAL -   Vicens Vives

ISBN: 9788468286143 (Llibre disponible a les llibreries a partir del mes d’agost)

A l’inici del curs es concretaran les lectures segons l’itinerari lector

FILOSOFIA

Plató - Apologia de Sòcrates, Critó, Eutifró, Protàgores -  Editorial labutxaca

ISBN: 9788496863965

Si teniu interès en adquirir el següent llibre de 2a mà podeu enviar un correu a ojulve@xtec.cat i us posarem en
contacte amb alumnes de l’Escola que el volen vendre:

- Llibre de text d’Anglès (Només el llibre de text ja que el workbook és imprescindible que sigui nou per
poder fer servir la llicència digital que conté. Es pot adquirir per separat).


