MATERIAL DE PRIMER i SEGON
Els han de dur sempre un ESTOIG amb:
-3 llàpissos
-2 gomes
-1 maquineta amb dipòsit
-Pinturetes de fusta
-1 cola de barra.
-2 carpetes tamany foli
- 1 capsa de rotuladors
PER FAVOR, TOT MARCAT AMB EL SEU NOM POSAT A CADA
PEÇA.

MATERIAL ALUMNAT 3R
- 2 quaderns tamany foli d’una retxa NO
MICROPERFORATS (espiral, tapa dura i no molt gruixat).
- 1 quadern tamany foli de quadres NO MICROPERFORATS
(espiral, tapa dura i no molt gruixat).
- Llapis, goma, maquineta, tisores, barra de cola.
- Pinturetes i retoladors prims.
- Retoladors prims “Stabillo” (opcional).
- Bolígraf blau, negre i vermell (bolígrafs normals).
- Conjunt de regles (escaire, regle 30cm i 15 cm, cartabó i
transportador d’angles).
- Carpeta senzilla tamany foli.
- Carpeta més petita per posar l’agenda.
- Dos diccionaris de Primària: català i castellà ( no traductor)

MATERIAL 4t A
- Llapis, goma, maquineta, tisores, barra de cola.
- Pinturetes i retoladors prims.
- Retoladors prims “Stabillo” (opcional).
- Bolígraf blau i negre (bolígrafs normals).
- Conjunt de regles (escaire, regles, 30cm i 15cm, cartabó i
transportador d’angles).
- Un compàs.
- 2 carpetes: una petita ( per guardar-hi l’agenda) i una altra
senzilla tamany foli (per dur dins la motxilla).
- 1 quadernet de camp.
- Dos diccionaris de Primària: català i castellà ( no
traductor).
MATERIAL 4t B
- 2 quaderns tamany foli d’una retxa NO MICROPERFORAT
(espiral, tapa dura i no molt gruixat).
- 1 quadern tamany foli de quadres NO MICROPERFORAT
(espiral, tapa dura i no molt gruixat).
- Llapis, goma, maquineta, tisores, barra de cola.
- Pinturetes i retoladors prims.
- Retoladors prims “Stabillo” (opcional).
- Bolígraf blau i negre. (Bolígrafs normals).
- Conjunt de regles (escaire, regles, 30cm i 15cm, cartabó i
transportador d’angles).
- Un compàs.
- 2 carpetes: una petita ( per guardar-hi l’agenda) i una altra
senzilla tamany foli (per dur dins la motxilla).
- Dos diccionaris de Primària: català i castellà ( no
traductor). RECORDAU QUE ELS TENIU A LA CLASSE!!!

MATERIAL ALUMNAT 5è
-

2 QUADERNS TAMANY FOLI D’UNA RETXA – CATALÀ,
CASTELLÀ
3 QUADERNS TAMANY FOLI DE QUADRETS – MATEMÀTIQUES,
SOCIALS, NATURALS
(quaderns normals, d’espiral, tamany foli, tapa dura i no molt
gruixats)

-

BOLÍGRAF BLAU, VERMELL, NEGRE ( bolígrafs normals, no han de
ser retoladors de punta fina)
LLAPIS, GOMA, MAQUINETA, TISORES, BARRA DE COLA
PINTURETES, RETOLADORS, (STABILO)
COMPÀS, ESCAIRE, REGLE, CARTABÓ, TRANSPORTADOR
D’ANGLES
CARPETA TAMANY FOLI
AGENDA ( DE L’ESCOLA A PRINCIPI DE CURS)

NO ÉS NECESSARI COMPRAR MATERIAL NOU, TOT EL QUE JA
TENEN D’ANYS ANTERIORS QUE ESTIGUI EN BON ESTAT
SERVEIX.

MATERIAL ALUMNES 6è
2017-18
2 QUADERNS TAMANY FOLI D’UNA RETXA ( amb espiral que no
siguin dels gruixats).
- 1 QUADERN TAMANY FOLI DE QUADRETS (espiral, tapa dura,
-

no molt gruixats) .
- 1 CARTAPACI DE 4 ANELLES, AMB RECANVI DE FULLES
DE QUADRÍCULA
-

BOLÍGRAF BLAU, VERMELL, NEGRE (bolígrafs punta normal, no
han de ser retoladors de punta fina)
LLAPIS, GOMA, MAQUINETA, BARRA COLA

-

PINTURETES, RETOLADORS
COMPÀS, ESCAIRE, REGLE, CARTABÓ, TRANSPORTADOR
D’ANGLES
CARPETA TAMANY FOLI
AGENDA (la donarem a l’escola a principi de curs)
DICCIONARIS – CATALÀ – CASTELLÀ – ANGLÈS (per tenir a
casa)

NO ÉS NECESSARI COMPRAR MATERIAL NI QUADERNS NOUS,
TOT EL QUE JA TENEN D’ANYS ANTERIORS QUE ESTIGUI EN BON
ESTAT, SERVEIX.

