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MATERIAL CICLE INICIAL CURS 2019-2020 

MATERIAL QUE HAN DE PORTAR DE CASA: 

QUANTITAT DESCRIPCIÓ 
1 Estoig de cremallera 

1 Llapis nº2 

1 Goma  

1 Maquineta metal·litzada 

1 Plastidecor 12 colors assortit 

1 Llapis de fusta prims 12 colors assortits  
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Tot el material que es fa servir a la classe és d'ús col·lectiu menys el material que 

les famílies porten de casa (estoig, llapis, goma, maquineta. plastidecors i llapis de 
colors). L'escola continuarà prestant el servei de subministrament de material escolar 
en el benentès que les famílies aportaran de forma voluntària la contraprestació 
econòmica corresponent per sufragar el cost del material del curs . Respectem 
escrupolosament  la condició de caràcter no lucratiu pel centre. L’import de l'aportació 
econòmica per l'alumnat de 1r i 2n. és de: 75,85 € que serveix per sufragar el cost del 
material fungible didàctic, fitxes complementàries (fotocopies) i l’agenda escolar. 

Els alumnes han d’utilitzar amb cura i respecte tot el material. 
QUANTITAT DESCRIPCIÓ 

1 Agenda escolar 

1 Regla de 30 cm 

1 Tisores 

2 Coles de barra 

1 Retoladors 12 colors assortits prims 

1 Ceres 15 colors assortits MANLEY 

1 Punxó 

1  Felpa 

1 Pintures  tempera MANLEY (verd, vermell, groc, blau, blanc, negre) 

3 Pinzells nº8, nº12 i pinzell petit per la cola 

1 Currò per pintar d’escuma 

1 Cubeta per al currò 

5 Plastelina JOVI barra 150gr. (verd, vemell, groc, blau, blanc) 

1 Cola blanca 

1  Vernís 

1 Fang 

1 Paquet de 500 fulls DIN A-4 80gr. 

1 Paquet  de 100 fulls quadriculats 

1 Paquet de 100 fulls pauta 

1 Llibreta de pauta espirals i tapa dura 

1  Llibreta  quadricula espirals i tapa dura 

1 Arxivador blau quatre anelles (només per primer) 

1 Cartolina DIN A-4 ( vermell, blau, verd, taronja, groc, lila) 

1 Carpeta blava 

1 Carpeta vermella 

6 Cartolines DIN A-4 (per les tapes, colors a determinar) 

3 Enquadernadors fasteners 

10 Làmines dibuix DIN A-3 

10  Làmines dibuix DIN A-4 

3 Folis DIN A-4 colors (vermell, blau, verd, taronja, groc, blau cel, lila) 

5 Fundes multiladro 

10 Etiquetes blanques 

1 Paquet de porporina de diferents colors 

*Durant el curs es pot demanar més material. 

*Segons les diferents activitats,  tallers, celebracions de festes (carnestoltes..), material d’experimentació... 
que es planifiquin durant el curs, s’haurà d’afegir material addicional al llistat. TAMBÉ VA INCLÒS UNA TANDA DE 
TEATRE EN ANGLÈS i les fitxes complementàries (fotocòpies). 


