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MATERIAL PER AL CICLE SUPERIOR II   (SISÈ)  CURS 2020-21 

 

 
LA QUOTA DE MATERIAL ESCOLAR ÉS DE 20 €, QUE S’HAURÀ D’ABONAR A LA 
MITJANÇANT TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA DURANT EL MES DE SETEMBRE. 

El PAGAMENT es pot  realitzar de dues maneres: 

- Transferència bancària a través d’Internet al següent compte corrent de BBVA  

ES32 0182 6128 4002 0384 5304 

- Ingrés en efectiu a qualsevol caixer del BBVA al mateix compte corrent.  
 

CONCEPTE:   NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE/A  i “MATERIAL 20-21”. 

(és importantíssim per poder saber qui ha fet l’ingrés.) 

BENEFICIARI: Escola Els Àngels 

Cal  portar el comprovant bancari al tutor/a o enviar-ho a l’adreça electrònica: 

 

pagamentssuperior@escolaelsangels.cat  
 

 

MATERIAL INDIVIDUAL DE L’ALUMNAT A L’INICI DEL CURS 

 

o 1 “carpessano” de 4 anelles 

o 1 paquet de separadors de colors de plàstic mida foli 

o 1 paquet de fulls quadriculats de 90 gr amb marge i 4 forats  quadrats 5x5 

o 1 Paquet de 10 fundes de plàstic transparents de 16 forats mida foli. 

o 1 llibreta de pentagrames mida petita (la del curs passat serveix) 

o 1 regle rígid de 30 cm, esquadra, cartabó i transportador d'angles (recomanable que estigui 

tot en un pack) 

o 1 regle rígid mida 15 cm per l’estoig  

o 1 compàs de bona qualitat, aconsellem amb rodeta al mig 

o 1 bolígraf blau 

o 1 bolígraf vermell 

o 1 bolígraf negre 

o 1 bolígraf esborrable blau 

o 1 bolígraf esborrable negre 

o 1 llapis 

o 1 goma 

o 1 maquineta amb recollida d’encenalls  

o 1 barra de pegament 

o 1 capsa de 12 colors tipus fusta o plastidecor 

o 1 capsa de 12 retoladors 

o 1 paquet de volanderes autoadhesives (“arandelas”) 

o 1 flauta dolça de digitació alemanya 

o Tisores 

o Senator amb espiral i marges (serveix el del curs passat) 

o Paquet de 10 cartolines de colors mida foli o DIN-A4 

o XANDALL I SAMARRETA ESPORTIVA DEL CENTRE 

 

 

NO ÉS NECESSARI COMPRAR EL MATERIAL QUE JA ES TINGUI, PERÒ AQUEST 

HA D’ESTAR EN BON ESTAT. 
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L’AGENDA ESCOLAR SOLAMENT LA PODREU ADQUIRIR A L’ESCOLA (les repartiran els/les 

mestres tutors/res). 
 

 

 

Finalment, us informem que 

les classes del proper curs 2020-21 començaran el 

dilluns 14 de setembre de 2020. 

 

 

 

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ. 


