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MATERIAL CICLE MITJÀ.

 
            (Recomanem que reviseu el material que tingueu a casa i només compreu 

 

• 1 arxivador mida

 
• 1 llibreta de quadrícula

 
• 1 llibreta amb espiral de quatre forats amb fulls de diferents colors, que es 

puguin arrencar els fulls per arxivar.

 
• 8 separadors de plàstic de colors.

 
• 1 carpeta mida foli

 
• 1 capsa de ceres

 
• 1 pegament de barra

 
• 1 pinzell del nº 4 i un

 
• 1 tisores, 1 maquineta

 
• 1 capsa de retoladors

 

• 2 retoladors negres

 
• 1 capsa de colors

 
• 1 bolígraf blau, 1 de negre

 
• 2 llapis STAEDTLER

 
• 1 regle de 20 o 30 cm,

 

• Aquarel·les marca JOVI (mínim 18 colors)

Generalitat de Catalunya 
Departament d’Ensenyament 

Salvador Ninot 

MATERIAL CICLE MITJÀ. Curs 2021 – 202

(Recomanem que reviseu el material que tingueu a casa i només compreu 

aquell que sigui necessari) 

arxivador mida foli de 4 forats 

quadrícula mida foli amb espiral (anglès) 

llibreta amb espiral de quatre forats amb fulls de diferents colors, que es 
puguin arrencar els fulls per arxivar. 

separadors de plàstic de colors. 

foli amb separadors o tipus acordió 

ceres Manley 

pegament de barra (mitjana) 

4 i un del nº 8 

maquineta i 1 goma d’esborrar 

retoladors 

2 retoladors negres 

de colors de fusta 

1 de negre i 1 de verd. 

STAEDTLER  Núm. 2 

20 o 30 cm, 1 transportador, 1 escaire i 1 cartabó.

Aquarel·les marca JOVI (mínim 18 colors)

22 

(Recomanem que reviseu el material que tingueu a casa i només compreu 

llibreta amb espiral de quatre forats amb fulls de diferents colors, que es 

cartabó. 
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• 1 compàs (només per
 

• 1 diccionari d’anglès

Macmillan). 

 

• 1 carpeta gran per plàstica

 
• 1 flauta (marca HOHNER).

 
• 1 rotllo de paper 

 

• 1 ampolla de sabó gran (sense avena)

 
 
 

És imprescindible comprar les marques que s
 

És necessari portar
vista. 
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Salvador Ninot 

(només per 4t) 

d’anglès (si els heu de comprar, anglès- català

carpeta gran per plàstica 

HOHNER). 

 eixugamans gran (maxi/jumbo). 

ampolla de sabó gran (sense avena) 

s imprescindible comprar les marques que s’indiquen per a cada material.

portar els llibres folrats amb el nom de l’alumne/a

català: Oxford Pocket o 

indiquen per a cada material. 

l’alumne/a a la 


