
ESCOLA MARE DE DÉU DEL ROSER    
RIUDECOLS 
CURS 2018/2019         
 

RELACIÓ DE MATERIAL 
PER A 1r D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 
� 1 arxivador vertical amb dues anelles mida foli i 5 cm. de llom de 
 cartró gruixut  
� 6 bosses de plàstic portadocuments mida foli i amb forats 
� 2 barres de pegament de 40 g 
� 1 pot de cola blanca 56 ml aprox. 
� 1 tisores 
� 2 estoigs (si pot ser amb cremallera) amb: 

� 2 gomes de nata  
� 2 llapis del núm. 2 STAEDTLER 
� 1 maquineta metàl·lica 

� 1 capsa de colors de fusta de 24  
� 1 capsa de retoladors  
� 1 capsa de 15 ceres MANLEY 
� 1 carpeta de tapes dures per la feina de l’escola a casa 
� 2 llibretes mida mig foli amb pauta MONTESSORI, de 25 pàgines 
� 1 dossier de plàstic amb fastener mida foli per anglès 
� 1 carpeta amb botó mida DIN-A4, per biblioteca d’anglès 
� 1 carpeta mida DIN-A3, pels treballs de plàstica 
� 2 capses de mocadors de paper 
 

�   - Reviseu el material de casa i tot aquell material de la llista que ja 
tingueu i  es conservi en bon estat, no cal comprar-lo.  

 - El material que es faci malbé o es gasti durant el curs, caldrà reposar-
lo. 

- Hi ha un material comú de tota l’escola (fulls, cartolines, pintures, 
fotocòpies...) que cal abonar. El seu valor és de 30€. Els diners d’aquest 
material els podeu portar en metàl·lic o ingressar-los al comptes de l’escola 
(vigileu que no us cobrin comissió). El número del nostre compte és: 
ES98 3191 0557 9753 1314 9519. Si opteu per ingressar els diners al 
compte, necessitarem un justificant d’aquest ingrés. 
 

  
Nom de l’alumne/a: ----------------------------------------------------------------- 

 (Marqueu amb una X el material que desitgeu. Cal lliurar una còpia a l’AMPA, 

l’altra serveix de resguard per a les famílies.) 

 

 


