
 
 
 
 
                                                             MATERIAL CURS 2018-2019 

 
Cicle Inicial: 1r de primària 
 

❖ Auriculars estàndards amb el nom amb una etiqueta, dins una bossa de roba tipus              
d’esmorzar amb el nom. 

❖ 5 llapis triplus “Staedtler” núm. 118 i 3 gomes “Milan” 430 
❖ 1 estoig de roba grandet amb 12 retoladors prims I 12 gruixuts(recomanable marca             

“GIOTTO”) degudament marcats amb el nom 
❖ 1 llibretes petites troquelades de 17 x 22, amb marge i pauta Montessori de 5mm. 

 
 
Cicle Inicial: 2n de primària 
 

❖ 5 llapis “Staedtler” núm. 120 i 3 gomes “Milan” 430 
❖ 1 estoig de roba grandet amb 12 retoladors prims 12 gruixuts (recomanable marca             

“GIOTTO”) degudament marcats amb el nom 
❖ 1 llibreta gran amb espiral, amb marge i doble pauta de 3,5 de 80 fullls 
❖ 1 llibreta sense espiral gran amb marge i doble pauta de 3,5 de 50 fulls. 

 
Cicle Mitjà: 3r i 4t 
 

❖ Colors, goma (Milan), llapis núm 2 i 3, maquineta, regle de 15 cm. 
❖ Tisores (smart scissors) i barra de cola de la marca “Pritt” (que enganxa més). 
❖ Una capsa de retoladors, recomanable “STAEDLER” normals 
❖ Carpeta classificadora  per dur els deures 
❖ 1 llibreta d’espiral  de  fulles quadriculades de 90 gr microperforades de 0,5mm(per 

matemàtiques) 
❖ 3 llibretes d’espiral de 80 fulls de 2 ratlles doble pauta de 3,5 mida A4. (per català, 

castellà i medi) 
❖ Transportador, escaire i cartabó (només a 3r) 
❖ Bolígraf de color blau. 
❖ Bolígraf de color vermell 

 
Cicle Superior: 5è i 6è 
 

❖ Un “arxivador” (poden aprofitar el de 4t) 
❖ Carpeta classificadora  per dur els deures 
❖ 2 llibretes d’espiral de fulles quadriculades de 90gr microperforades 
❖ 1 llibreta d’espiral petita (A5 o més petita) 
❖ Llapis núm 2, goma, maquineta i colors 
❖ Una capsa de retoladors prims, recomanable“STAEDLER”  
❖ Regle de 30cm. Escaire, cartabó, compàs i semicercle. 
❖ Tisores i barra de cola, recomanable “Pritt” (que enganxa més bé). 
❖ Bolígraf de color blau. 
❖ Bolígraf de color vermell 
❖ Bolígraf de color negre 
❖ Llapis de memòria (Pen drive USB) 


