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LLISTAT DE MATERIAL 4t NIVELL D’EDUCACIÓ PRIMÀRIA 
Curs 2019-20 

 
� 1 capses de 10 retoladors STAEDLER POLYCOLOR 

� 1 capsa de llapis de colors de fusta STAEDLER de 12 unitats. 

� 4 llapis STAEDTLER Noris (HB 2) 

� 4 gomes d’esborrar MILAN 430 

� 2 barres pegament PRITT (43g) 

� 2 paquets de 500 fulls DIN-A4 

� 1 bolígraf BIC de tinta blava 

� 3 capses de mocadors de paper 

� 1 retolador per subratllar (subratllador) 

� 1 carpeta mida foli de plàstic rígid amb gomes i sense separadors per anglès  

� 1 llibreta DIN-A4 de fulls blancs i espiral lateral per a dibuixos lliures (80 fulls) 

� 1 carpeta espiral de 30 plàstics per a matemàtiques 

� L’agenda de l’escola 

 

Al material no hi heu de posar el nom del/de la vostre/a fill/a enlloc.  

Els/les que ho heu demanat a l’AMIPA, no l’heu de comprar; és només per a saber què heu pagat. 

 

 

MATERIAL PERSONALITZAT 

� 1 tovallola petita amb una cinta per penjar amb el nom 

� 1 got de plàstic amb nansa amb una cinta amb el nom 

� 1 bata per posar-se en ocasions especials. 

� 1 estoig amb una cremallera resistent 

� Es recomana comprar la samarreta de xandall de l’escola, la resta de peces són opcionals 

 

 

QUADERNETS 

� LLENGUA CATALANA: 

� Ortogrup(verd). Ed. Text-La Galera (ISBN: 978-84-412-2245-8) 

 

� MATEMÀTIQUES: 

� Bloc Matemàtiques 10. Ed. Text-La Galera (ISBN: 978-84-412-1590-0) 

� Bloc Matemàtiques 11. Ed. Text-La Galera (ISBN: 978-84-412-1591-7) 



ESCOLA LA VITXETA 4t curs 2019-20 
 

Generalitat de Catalunya   
Departament d’Educació 
Escola La Vitxeta 
Camí de la Selva del Camp, 6 
43206 Reus 
Tel: 977 32 75 39 
e3010505@xtec.cat 

 

 2 

 

 

MATERIAL PER ALUMNES NOUS AL CENTRE 

� 1 carpeta espiral de 30 plàstics per anglès  

� 1 carpeta espiral de 30 plàstics per a música 

� 1 carpeta de plàstic amb gomes 24 x 34 cm color taronja  

� 1 carpeta de classificadora de 8 separadors amb gomes 27x35 cm i tapa dura   

� 1 llibreta tamany foli d’una ratlla simple i espiral lateral per a tallers d’escriptura 

� 1 flauta dolça HÖHNER amb funda taronja 

� 1 llibreta DIN-A5 fulls blancs i espiral lateral per a tertúlies dialògiques amb tapes dures (15x21,5cm) 

 


