
RELACIÓ DEL MATERIAL PEL CURS 2017/18  
 

EDUCACIÓ INFANTIL  
 

� 1 carpeta amb gomes i solapa (format DIN A4) (només alumnes de P3, alumnes que facin P4 o P5 i 
tinguin la que van comprar a P3 en mal estat o alumnes nous). 

 
CICLE INICIAL  
 
Primer  

� 1 arxivador de dues anelles ample. 
� 1 carpeta amb gomes i solapa (format DIN A4) 
� 1 agenda personalitzada (model CI) 
� Una llibreta espiralada amb pauta de doble línia de 80 a 100 fulls (format DIN A5) 
 

Segon  
� 1 agenda personalitzada (model CI) 
� 1 carpeta amb gomes i solapa (format DINA4) 
� 1 arxivador de dues anelles ample. (només alumnes nous) 
� Una llibreta espiralada amb pauta de doble línia de 80 a 100 fulls (format DIN A5) (només alumnes 

nous) 
 

CICLE MITJÀ  
 
Tercer  

• Un arxivador de quatre anelles ample. 
• Una llibreta de dues ratlles (format DIN A4) de 50 fulls i espiral 
• Una llibreta de quadrícula (5x5mm, format DIN A4) de 50 fulls i espiral 
• Una llibreta de fulls en blanc (format DIN A4) de 100 fulls i espiral (tapa dura) 
• Una agenda personalitzada (model CM/CS).  
• Una carpeta classificadora 
• Un arxivador de dues anelles estret.  
 

Quart  
• Una llibreta de dues ratlles (format DIN A4) de 50 fulls i espiral 
• Una llibreta de quadricula (5x5mm, format DIN A4) de 50 fulls i espiral 
• Una llibreta de fulls en blanc (format DIN A4) de 100 fulls i espiral (tapa dura) 
• Una agenda personalitzada (model CM/CS).  
� Un arxivador de quatre anelles ample (només alumnes nous) 
� Una carpeta classificadora. (només alumnes nous) 
� Un arxivador de dues anelles estret. (només alumnes nous) 
  

CICLE SUPERIOR:  
 

Cinquè  
 
• 1 llibreta d’una ratlla format DINA-5 amb 50 fulls i espiral 
• 1 llibreta de quadricula 5x5mm format DINA-4 amb 50 fulls i espiral 
• Agenda personalitzada (model CM/CS).  
• 1 arxivador ample de 4 anelles. 
� Carpeta classificadora. (només alumnes nous) 
� Un arxivador de dues anelles estret. (només alumnes nous) 

 
Sisè   

• Agenda personalitzada (model CM/CS).  
� 1 llibreta d’una ratlla (format DINA 5) amb 50 fulls i espiral (només alumnes nous) 
� 2 llibretes d’una ratlla (format DINA 4) amb 50 fulls i espiral (només alumnes nous) 
� Carpeta classificadora. (només alumnes nous) 
� 1 arxivador ample de 4 anelles (només alumnes nous) 
� Un arxivador de dues anelles estret. (només alumnes nous)  
� 1 llibreta de quadricula (5x5 mm format DINA 4) amb 50 fulls i espiral 
 
 

� No és necessari comprar perquè serveix el del curs passat (si no està malmès).  


