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 ESCOLA PEDRALTA: PREVISIÓ DE MATERIAL 
 

CURS MATERIAL QUANTITAT 

1r 

Tot el material i llibretes es poden reutilitzar del curs passat i només cal portar aquell 
que no es té o està en mal estat. 

 

MATERIAL, si us plau, que sigui de qualitat: 
 

 1 estoig de cremallera de dos pisos de 12 colors i 12 retoladors. 
 1 capsa de sabates o similar  (mides 18x30x11 aproximadament), que tapi bé 

i amb el següent material: 
 5 llapis. 
 5 gomes de nata. 
 2 maquinetes metàl·liques.. 
 1 capsa de 12 plastidecors. 
 1 capsa de 12 retoladors (Staedtler, Giotto, Carioca, Jovi...) 
 1 capsa de 15 ceres toves de la marca Manley. 
 1 capsa de 12 llapis de colors de fusta marca Staedtler o Alpino. 
 1 tisores tipus “Kaikut” (per dretans o esquerrans, segons convingui) 
 4 barres de cola de mida mitjana. 
 1 regle de 15 o 20 cm. 

 1 llibreta blanca sense pauta, mida foli, de 50 fulls i sense espiral. 
 1 llibreta mida foli de doble pauta de 3’5 amb marge, sense espiral. 
 Només pels alumnes que fan religió: 1 llibreta de doble pauta de 2’5 amb 

marge, mida foli i sense espiral. 
 1 carpetes de gomes, plastificada, resistent i de mida foli.  
 1 carpesà arxivador de dues anelles amb un llom de 5 cm de gruix. 

 

A primer, els alumnes passen de fer un ús compartit del material a tenir-ne un de 
propi, potenciant així la seva autonomia personal. En aquest llistat hi ha prou 
material per treballar al llarg de tot el cicle (1r i 2n), tot depèn de la cura de cada 
alumne/a. Al final de curs es torna el material perquè les famílies facin un control de 
les existències. 
 

Recordeu que cal que tot el material estigui amb el nom de l’alumne per ajudar a 
conservar-lo i no perdre’l. 
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Tot el material i llibretes es poden reutilitzar del curs passat i només cal portar 
aquell que no es té o està en mal estat. 

   
 

 1 estoig de cremallera de dos pisos de 12 colors i 12 retoladors. 
 1 carpetes de gomes, plastificada, resistent i de mida foli.  

 

 1 capsa de sabates o similar  (mides 18x30x11 aproximadament), que tapi bé 
i amb el següent material: 

 5 llapis. 
 5 gomes de nata. 
 2 maquinetes metàl·liques.. 
 1 capsa de 12 plastidecors. 
 1 capsa de 12 retoladors (Staedtler, Giotto, Carioca, Jovi...) 
 1 capsa de 15 ceres toves de la marca Manley. 
 1 capsa de 12 llapis de colors de fusta marca Staedtler o Alpino. 
 1 tisores tipus “Kaikut” (per dretans o esquerrans, segons convingui) 
 4 barres de cola de mida mitjana. 
 1 regle de 15 o 20 cm. 

 1 llibreta blanca sense pauta, mida foli, de 50 fulls i sense espiral. 
 1 llibreta mida foli de doble pauta de 3’5 amb marge, sense espiral. 
 Només pels alumnes que fan religió: 1 llibreta de doble pauta de 2’5 amb 

marge, mida foli i sense espiral. 
 

PELS ALUMNES NOUS:  
 

 1 carpesà arxivador de dues anelles amb un llom de 5 cm de gruix. 
 

A primer, els alumnes passen de fer un ús compartit del material a tenir-ne un de 
propi, potenciant així la seva autonomia personal. En aquest llistat hi ha prou 
material per treballar al llarg de tot el cicle (1r i 2n), tot depèn de la cura de cada 
alumne/a. Al final de curs es torna el material perquè les famílies facin un control de 
les existències. 
 

Recordeu que cal que tot el material estigui amb el nom de l’alumne per ajudar a 
conservar-lo i no perdre’l. 
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 Tot el material i llibretes es poden reutilitzar del curs passat i només cal portar aquell 

que no es té o està en mal estat. 
 

 

 1 estoig de cremallera  (aconsellem que hi hagi diferents compartiments) 
equipat amb llapis, maquineta, bolígraf blau, verd i vermell, 12 retoladors i 12 
llapis de colors, 1 cola i 1 tisores tipus “Kaikut” (per dretans o esquerrans, 
segons convingui), 1 regle de 30 cm, 1 compàs senzill bàsic. 

 

 A casa tindrem el següent material per anar repostant: 
 3 llapis de marca Staedtler n. 2. 
 3 gomes. 
 2 barres de cola de mida mitjana. 
 Bolígrafs. 

 1 bloc de dibuix 
sense marc.  

 2 llibretes de quadres mida 3 o 3’5 amb marge, mida foli i sense espiral: 
mates ( color vermell) i medi (color verd)  

 2 llibretes de doble pauta de 2’5 amb marge, mida foli i sense espiral: català 
( color blau) i castellà (color groc) i  1 llibreta només pels alumnes que fan 
religió (color lliure). 

 

     
Pels alumnes nous, a més de la llista anterior, caldrà afegir el següent:  

 

 1 carpeta de dues anelles amb un llom de 5 cm de gruix. 
 1 carpeta de gomes de plàstic resistent mida foli. 
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Tot el material i llibretes es poden reutilitzar del curs passat i només cal portar aquell 
que no es té o està en mal estat. 

 

 1 estoig de cremallera  (aconsellem que hi hagi diferents compartiments) 
equipat amb llapis de qualitat, maquineta, bolígraf blau, verd i vermell, 
retolador de punta fina negre,  12 retoladors i 12 llapis de colors, 1 cola i 1 
tisores tipus “Kaikut” (per dretans o esquerrans, segons convingui), 1 regle 
15cm,  1 regle de 30 cm, 1 compàs senzill bàsic, escaire 

 

 1 bosseta que no cal portar a l’escola i que la tindrem a casa amb material 
per anar repostant: 

 

 3 llapis de marca Staedtler n. 2. 
 3 gomes. 
 2 barres de cola de mida mitjana. 
 Bolígrafs. 

 

 2 llibretes de quadres amb marge, mida foli i sense espiral: mates ( color 
vermell) i medi (color verd)  

 2 llibretes de doble pauta de 2’5 amb marge, mida foli i sense espiral: català 
( color mates) i castellà (color groc) i    NOMÉS pels alumnes que fan religió 
(color lliure). 

 1 llibreta d’una línia francès (color lila) 
  1 bloc de dibuix sense marc.  
 1 carpeta de gomes de plàstic resistent mida foli. 
 TIC:1 pen 1GB 
 1 flauta dolça marca Honner. 

 

Pels alumnes nous, a més de la llista anterior, caldrà afegir el següent:  
 

 1 carpeta de dues anelles amb un llom de 5 cm de gruix. 
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 Tot el material es poden reutilitzar del curs passat i només cal portar aquell que 

no es té o està en mal estat. 
 

 1 estoig de cremallera  (aconsellem que hi hagi diferents 
compartiments) equipat amb llapis de qualitat, maquineta, bolígraf 
blau, verd i vermell, retolador de punta fina negre,  12 retoladors i 12 
llapis de colors, 1 cola i 1 tisores tipus “Kaikut” (per dretans o 
esquerrans, segons convingui), 1 regle 15cm,  1 regle de 30 cm, 1 
compàs senzill bàsic, escaire, transportador. 

 

 1 bosseta que no cal portar a l’escola i que la tindrem a casa amb 
material per anar repostant: 

 

 3 llapis de marca Staedtler n. 2. 
 3 gomes. 
 2 barres de cola de mida mitjana. 
 Bolígrafs. 

 

 2 llibretes de quadres amb marge, mida foli i sense espiral: mates ( 
color vermell) i medi (color verd)  

 2 llibretes de doble pauta de 2’5 amb marge, mida foli i sense espiral: 
català ( color blaul) i castellà (color groc) 

 1 llibreta d’una línia francès (color lila) 
 1 bloc de 

dibuix sense 
marc.  

 Pels alumnes de religió carpeta de fundes. 
 1 carpeta de gomes de plàstic resistent mida foli. 
 1 transportador. 
 TIC:1 pen 1GB 
 1 flauta dolça marca Honner. 

 

Pels alumnes nous, a més de la llista anterior, caldrà afegir el 
següent:  
 1 carpeta de dues anelles amb un llom de 5 cm de gruix. 
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 Tot el material i llibretes  es poden reutilitzar del curs passat i només cal portar 

aquell que no es té o està en mal estat. 
 

 1 estoig de cremallera  (aconsellem que hi hagi diferents 
compartiments) equipat amb llapis de qualitat, maquineta, bolígraf 
blau, verd i vermell, retolador de punta fina negre,  12 retoladors i 12 
llapis de colors, 1 cola i 1 tisores tipus “Kaikut” (per dretans o 
esquerrans, segons convingui), 1 regle 15cm,  1 regle de 30 cm, 1 
compàs senzill bàsic, escaire, transportador. 

 

 1 bosseta que no cal portar a l’escola i que la tindrem a casa amb 
material per anar repostant: 

 

 3 llapis de marca Staedtler n. 2. 
 3 gomes. 
 2 barres de cola de mida mitjana. 
 Bolígrafs. 

 2 llibretes de quadres amb marge, mida foli i sense espiral: mates ( 
color vermell) i medi (color verd)  

 2 llibretes de doble pauta de 2’5 amb marge, mida foli i sense espiral: 
català ( color blaul) i castellà (color groc) 

 1 bloc de 
dibuix sense 
marc.  

 Pels alumnes de religió carpeta de fundes. 
 1 carpeta de gomes de plàstic resistent mida foli. 
 1 transportador. 
 TIC:1 pen 1GB 
 1 llibreta d’una línia francès (color lila) 
 1 flauta dolça marca Honner. 

 

Pels alumnes nous, a més de la llista anterior, caldrà afegir el 
següent:  
 1 carpeta de dues anelles amb un llom de 5 cm de gruix. 

 

  

 


