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MATERIAL 4t CICLE MITJÀ  

   

� 5 llibretes quadrícula, tapes dures, marge, sense encunyar (mida DIN A4) 

(matemàtiques, medi, llengües, expressió escrita, anglès) 

� 1 bloc dibuix DIN A3 sense marges 

� Llapis, goma i maquineta amb dipòsit 

� Bolígraf blau, negre i roig 

� 1 carpeta classificadora 

� Tisores de punta rodona 

� Colors de fusta ALPINO 

� Colors plastidecor PLASTIDECOR de 12 

� Barra pegament PRITT STICK 40 gr. 

� Regle de 40 cm 

� Regle de 15 cm per a l’estoig 

� 1 caixa de retoladors ALPINO 

� 1 compàs 

� Llapis de memòria USB (mínim 8 GB) 

� Arxivador de 40 fundes fixes (per a música) 

� Un diccionari de llengua catalana i un diccionari de llengua castellana 

� 1 caixa de mocadors de paper de 100 unitats 

� Bossa de neteja personal educació física (sabó, pinta o raspall, desodorant, 

colònia, tovalloleta) 

� Una samarreta vella o una bata per tenir a l’escola i posar-se-la per fer algunes 

activitats plàstiques. 

� Aportació de 20€ en concepte de material (enguany es descompten 10€ de l’últim 

trimestre del curs passat). Aquest pagament es farà mitjançant els caixers de 

Caixabank (amb el codi de barres que teniu a sota), a través de línia oberta (amb el 

codi d’entitat) o usant el link directe que facilitem (encara que no sigueu clients de 

La Caixa). 

 

 

 

 

Mostra d’etiquetatge 

de les llibretes. 
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Codi: 0724630 

 

          

https://www2.caixabank.es/apl/pagos/index_ca.html?C ODCPR=90VPA003 

 

 
 

MOLT IMPORTANT:  Aquest pagament es podrà realitzar de l’1 al 20 de setembre 

2020. El comprovant del pagament s’entregarà als tutors/es un cop iniciades les 

classes però no més tard del 21 de setembre 2020.   

Per facilitar la comprovació, és necessari que consti el NOM, COGNOM I CURS de 

l’alumne en fer el pagament. 

 

 

 

� És molt important que tots els alumnes tinguin tot el material necessari, ja que 

això facilita el desenvolupament de les classes i n’agilitza la feina. 

� Cal que tot el material estigui degudament marcat  amb el nom i cognom. 

� És molt recomanable tenir la samarreta de màniga curta  i la dessuadora  de 

l’escola. Han d’estar degudament marcades amb el nom i el cognom.  

� Es poden aprofitar les llibretes del primer curs del cicle i tot allò que ja tingueu 

sempre que estigui  EN BON ESTAT. 

 


