LLISTAT DE MATERIAL 1r primària 2022-23
1 estoig de cremallera amb diferents compartiments
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 foli (sense espiral)
1 quadern de 50 fundes tamany foli (amb espiral)
1 quadern OXFORD de dues ratlles DIN A4 pauta 3'5 cm (grapat, no
espiral)
1 paquet de tovalloletes
Posau el nom a tot el material amb etiquetes o bolígraf permanent
per tal d'evitar pèrdues i problemes.

LLISTAT DE MATERIAL 2n primària 2022-23
6 llapis (STAEDTLER HB2)
6 gomes
1 estoig de cremallera amb diferents compartiments (reciclar el del
curs anterior)
1 capsa de plastidecors de 24 (reciclar curs anterior)
1 capsa de retoladors prims de 24
1 tisores sense puntes ( reciclar)
4 cola de barra de 40gr
3 retoladors negres per repassar.

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

LLISTAT DE MATERIAL 3r primària 2022-23
● 1 estoig petit amb:
○ Llapis (STAEDTLER HB2).
○ Goma d’esborrar.
○ Maquineta de fer punta.
○ Bolígraf vermell.
○ Regle de 20 centímetres.
○ Tisores.
○ Cola de barra.
● Plastidecors de 12 colors.
● Retoladors de 12 colors.
● 3 quaderns de dues línies mida foli, prims i grapats (tipus
Oxford).
● 2 carpetes de plàstic amb elàstics tamany foli.
Posau el nom a tot el material amb etiquetes o bolígraf permanent
per tal d'evitar pèrdues i problemes.

LLISTAT DE MATERIAL 4t primària 2022-23
● 1 estoig petit amb:
○ Llapis (STAEDTLER HB2).
○ Goma d’esborrar.
○ Maquineta de fer punta.
○ Bolígraf vermell.
○ Regle de 20 centímetres.
○ Tisores.
○ Cola de barra.
● Plastidecors o pintures de fusta de 12 colors.
● 3 quaderns d’una línea mida foli, prims i cosits (tipus Oxford).

● 2 carpetes amb elàstics tamany foli.
Posau el nom a tot el material amb etiquetes o bolígraf permanent
per tal d'evitar pèrdues i problemes.

LLISTAT DE MATERIAL 5è primària 2022-23
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1 compàs
Ukelele soprano
Afinador d’ukelele
Un estoig per deixar a classe amb:
○ Llapis de colors de fusta.
○ Retoladors.
○ Llapis, goma, bolis (vermell, blau, negre).
Joc de regles (regle 30 cm i un de petit, escaire, cartabó i
semicercle).
50 fundes de plàstic tamany fol (DinA4 és massa petit)
2 Quadern de línies encolat. (veure foto). Dona igual el model de
línia. Si no el trobau podeu dur fulles de recanvi de línies.
2 Quadern de quadrets encolat. (veure foto). Dona igual el
tamany dels quadrets. Si no el trobau podeu dur fulles de
recanvi de quadrets.
Arxivador (mínim 4 forats), amb separadors per a les
assignatures.
Auriculars. Millor si són petits (de botó) per un tema d’espai.
Una carpeta de 50 fundes amb espiral per a música. (Poden dur
la del curs passat).

POSAU EL NOM A TOT EL MATERIAL AMB ETIQUETES O BOLÍGRAF PER
TAL D'EVITAR PÈRDUES I PROBLEMES.
APROFITAU TOT EL MATERIAL DEL CURS PASSAT QUE ENCARA ESTIGUI
EN BON ESTAT.

LLISTAT DE MATERIAL 6è primària 2022-23
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Un estoig amb:
● Bolígrafs (negre, blau, vermell i verd.)
● 1 Llapis: n°2 HB i n°1 HB
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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 20 cm, escaire, cartabó i
semicercle)
1 compàs
Quaderns: 2 de quadradets i 4 de línies ( cosits tipus
OXFORD. NO ESPIRAL). Si fan Religió 1 quadern més.
2 carpetes de plàstic d'elàstics tamany foli .
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.
Una carpeta de 50 fundes amb espiral per a música. (Han
de dur la del curs passat).
Ukelele soprano.
Afinador d’ukelele.
Un estoig a la motxilla amb:
★ Bolis: negre, blau, vermell. Tenir de recanvi a casa
★ Llapis, goma i maquineta.

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

