
Generalitat de Catalunya 
Departament d’Educació 
Escola Francesc Arenes 
GOLMÉS 

 

LLISTAT DE MATERIAL DE 1r de Cicle Inicial CURS 2019-2020 
 

 1 tisores escolars de punta rodona (preguntar quants nens esquerrans a P5) 

 6 llapis n.2 (marca Staedtler o Stabilo) 

 6 gomes d’esborrar (marca Milan) 

 1 barra de pegament (Instant 40gr.) No Milan 

 1 capsa de colors de fusta de 24 unitats (marca Staedtler) 

 1 capsa de colors de ceres (marca Manley) 

 1 capsa de retoladors 24 unitats (marca Carioca Birello amb doble punta) 

 2 rotllos de paper de cuina 

 2 capses de Kleenex 

 1 carpeta gran mida foli de cartró resistent i ampla (ha de cabre els deures, agenda i algun quadern a 

dins) 

 1 llibreta amb pauta “Montessori 5” amb marge i mida quartilla amb espiral i tapa dura (50 pàgines 

aprox.) 

 1 llibreta llisa (paper en blanc) amb espiral 50 fulls mida a4 

 1 paquet de folis (500 fulls) blancs mida a4 de 80 gr. 

 1 regle de 30 cm 

--------- 

 1 bata per les classes de plàstica (amb el nom i beta per penjar-la) 

 2 estoigs grans amb cremallera (tipus bossa) o un gran amb 2 cremalleres.  

 1 motxilla gran (que hi càpiga la carpeta) i SENSE RODES. 

 1 vas o tassa de plàstic  

 1 tovallola petita de mà per a la classe amb beta per penjar 

 1 NECESSER amb:   

 1 ampolla petita d’aigua 

 1 tovallola petita de mà 

 1 pinta 

 1 ampolleta petita de colònia en envàs de plàstic 

 

TOT el material que dureu de casa cal que estigui visiblement marcat amb el nom de l’alumne. 

 
Des de l’escola, demanem NO folrar ni marcar amb el nom els llibres de text fins passat el primer dia de 
classe, d’aquesta manera no hi haurà problemes en cas d’haver-ne de retornar algun.   
       

 
Golmés, juny de 2019 


