LLISTAT DE MATERIAL 1r primària 2020-21
1 estoig de cremallera
3 llapis (STAEDTLER HB2)
3 gomes d'esborrar
1 carpeta de plàstic amb elàstics tamany foli
3 carpeta de plàstic (tipo sobre) amb velcro Din-4
1 capsa de plastidecors de 24
1 capsa de retoladors prims de 24
1 tisores sense puntes
2 cola de barra de 40gr
1 quadern de 50 fundes tamany fol (sense espiral)
1 paquet tovalloletes
1 bata amb cinta per penjar de 20 cm amb el nom posat
1 quadern OXFORD de dues ratlles DIN A4 pauta 3'5 cm (grapat, no espiral)
Posau el nom a tot el material amb etiquetes o bolígraf permanent per
tal d'evitar pèrdues i problemes.

LLISTAT DE MATERIAL 2n primària 2020-21
Carpeta amb espiral, amb 50 fundes de plàstic, per a música.
3 llapis (STAEDTLER HB2)
3 gomes d'esborrar
1 maquineta
1 carpeta de plàstic amb elàstics tamany foli ( reciclar curs anterior)
2carpetes de plàstic (tipo sobre) amb velcro Din-A4
1 capsa de colors de fusta de 24
1 capsa de retoladors prims de 24
1 regle de 20 cm ( reciclar curs anterior)
2 retoladors negres de punta fina per repassar.
1 tisores sense puntes ( reciclar les del curs anterior)
3 cola de barra de 40gr
1 estoig de cremallera ( reciclar curs anterior)
1 quadern OXFORD de dues ratlles DIN A4 pauta 3'5 cm (reciclar curs
anterior)
1 quadern DIN A5 de quadrícula 8mm amb marge (grapat, no espiral)
1 bata amb cinta per penjar de 20 cm amb el nom posat ( reciclar curs
anterior)

Posau el nom a tot el material amb etiquetes o bolígraf permanent per
tal d'evitar pèrdues i problemes.

LLISTAT DE MATERIAL 3r primària 2020-21
● Un 
estoig petit amb:
○ 2 Llapis (STAEDTLER HB2).
○ 2 Gomes d’esborrar.
○ Màquina de fer punta.
○ Plastidecors o pintures de fusta de 12 colors.
○ Bolígraf vermell.
○ Un regle de 20 cm.
○ Tisores.
○ Cola d’aferrar de barra.
● 5 quaderns de dues líniesmida foli, prims i 
cosits (tipus OXFORD).
● 2 carpetes amb elàstics tamany foli.
A davant l’actual situació, recordam que per evitar contagis no es pot
compartir material. Per això, és més important que mai que els nins i
nines duguin cada dia el material a l’escola.
Tot el material ha d’anar marcat amb el seu nom.

LLISTAT DE MATERIAL 4t primària 2020-21
● 1 estoig petit. amb…
○ Llapis (STAEDTLER HB2).
○ Goma d’esborrar.
○ Màquina de fer punta.
○ Plastidecors o pintures de fusta de 12 colors.
○ Retoladors fins de colors variats.
○ Bolígraf vermell.
○ Bolígraf blau
○ Regle de 20 centímetres.
○ Tisores.
○ Cola de barra.
Durant el curs s’ha d’anar renovant el material quan sigui necessari.

● Una carpeta amb elàstics mida foli 
(potser la mateixa de l’any passat)
● Una carpeta de fundes que no sigui d’espiral (de 20 fundes) 
(potser la
mateixa de l’any passat)
● Una llibreta engrapada tapa tova (OXFORD) mida foli, 
de quadrícula
5x5 c/m(no microforadades
) per a l’àrea de matemàtiques.
● Ukelele soprano. Recomanam marca 
octopus. 
(A Musicasa fan
descompte als/les alumnes del Ceip Blanquerna)
Tot el material ha d’anar marcat amb el nom de l’alumne/a des de casa..

LLISTAT DE MATERIAL 5è primària 2020-21
● Un estoig amb:
○ Bolígrafs: negre, blau, vermell i verd.
○ Llapis: HB i H3
○ Goma d'esborrar.
○ 1 tisores.
○ Maquineta.
○ Llapis de colors de fusta.
○ Retoladors de punta fina i normals.
○ Ceres «Manley» o «Dacs».
○ Barra de cola.
○ Joc de regles (regle 30 cm i un de petit, escaire, cartabó i
semicercle).
● 1 compàs
● 1 Quadern de línies sense espiral de 4
forats. (veure foto)
● 1 Quadern de quadrets sense espiral de 4
forats. (veure foto)
● 2 carpetes de plàstic d'elàstic tamany foli.
● 1 carpeta de plàstic d'elàstic tamany DIN
A3.
● 1 arxivador 4 anelles i 30 fundes de plàstic.
● Auriculars i ratolí per al chromebook
POSAU EL NOM A TOT EL MATERIAL AMB ETIQUETES O B
 OLÍGRAF PER TAL
D'EVITAR PÈRDUES I PROBLEMES.

LLISTAT DE MATERIAL 6è primària 2020-21
● Un estoig amb:
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Bolígrafs (negre, blau, vermell i verd.)
1 Llapis: n°2 HB i n°1 HB
3 subratlladors: (groc/ verd/ rosa)
Tippex de cinta
Goma d'esborrar.
1 tisores
Maquineta.
Llapis de colors de fusta.
Retoladors de punta fina i normals.
Ceres «Manley» o «Dacs».
1 Barra de cola.
Joc de regles (regle 30 cm i un de petit, escaire, cartabó i semicercle)
1 compàs
Quaderns: 2 de quadradets i 4 de línies ( cosits tipus OXFORD). Si fan
Religió 1 quadern més.
2 carpetes de plàstic d'elàstic tamany foli (serveixen les del curs passat
si estan en bones condicions).
1 arxivador (serveix el del curs passat si està en bones condicions) i 10
fundes de plàstic.
Auriculars per ordinador (serveix el del curs passat si està en bones
condicions)
Un ratolí per al chromebook.
Si algun material ja el tenen del curs passat en bon estat serveix per
aquest curs.
POSAU EL NOM A TOT EL MATERIAL AMB ETIQUETES O BOLÍGRAF PER
TAL D'EVITAR PÈRDUES I PROBLEMES

