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CICLE MITJÀ 

 
1. Abans de fer la compra, cal mirar el que es pot aprofitar del curs anterior. 

2. Tot el material ha d’anar marcat amb el nom de l’alumne/a i portar-lo el 1r dia de 

classe ( 12 de setembre de 2016). 

3. Durant el curs, si el material es perd o es gasta, s’ha de comprar de nou. 

4. Quan l’alumne/a acaba una llibreta, ha de comprar-ne una de nova. 

 

MATERIAL DE CLASSE                           

 Estoig de roba, no metàl·lic, amb: llapis, goma, maquineta, 1 bolígraf blau, 1 

bolígraf vermell i 1 bolígraf negre. 

 1 capsa  de 12 colors de fusta. 

 1 capsa de ceres MANLEY de 15 unitats 

 1 capsa  de 12 retoladors 

 3 llibretes pautades (de 2 línies) de 3mm, 80 fulls, espiral continu i  mida foli. 

(Alumnes de 4t només 3 llibretes, perquè la de religió s’aprofita 2 cursos) 

 1 llibreta quadriculada 5mm, d’espiral continu i mida DIN A4 o foli. (Si no és 

d’aquesta mida es tornarà) 

 1 regle de 40 cm. 

 1 barra d’enganxar Instant 

 1 tisores “Kaicut”. 

 2 carpetes de plàstic tamany foli 

 1 calculadora. (Els de 4t no cal perquè la tenen de 3r) 

 1 llibreta pautada (de 2 línies) de 3mm, espiral mida quartilla (Assemblea) 

 

 Les llibretes que no estan acabades i amb condicions es poden fer servir per 

al proper curs. 

 Tot el material d’aquest curs que ha quedat en bones condicions es pot 

tornar a aprofitar. 

 

 Xandall de l’escola (el ven l’AMPA) 

 Si no es porta el material adequat, l’haureu de canviar.  

 Aquest material el podeu trobar a la llibreria Tram de Valls. 
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