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LLISTAT DE MATERIAL PER AL CURS 2019-2020 

CICLE INICIAL 

CURS: 1r 

 

 Motxilla de mida màxima: 30-35 cm 

 Estoig (bossa) amb llapis núm.2, goma, maquineta i 

plastidecors. 

 Estoig (bossa) amb retoladors. 

 Carpeta tapa dura sense separadors. 

 Llibres folrats i amb el nom en una etiqueta a la tapa (cal 

revisar abans els llibres segons el llistat que us hem donat) 

 Xandall de l’escola (el trobareu a Esports Truga: Combat, 30) 

 Necesser amb tovallola petita, sabó líquid (amb un pot petit de 

plàstic que tingui bon tancament) i pinta. 

 Bata o camiseta de màniga llarga vella per a “Arts & 

crafts”. 

 Agenda escolar (la trobareu dins de la bossa dels llibres de text, si els 

compreu a l’AMPA; en cas contrari cal comprar-la a secretaria). 
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LLISTAT DE MATERIAL PER AL CURS 2019-2020 

CICLE INICIAL 

CURS: 2n 

 

 Motxilla de mida màxima: 30-35 cm 

 Estoig (bossa) amb llapis núm. 2, goma, maquineta, 

colors de fusta i un regle de 15 cm. 

 Estoig (bossa) amb retoladors. 

 Carpeta tapa dura sense separadors. 

 Llibres folrats amb el nom en una etiqueta a la tapa (cal 

revisar abans el llibres segons el llistat que us hem donat). 

 Xandall de l’escola (el trobareu a Esports Truga: Combat, 30) 

 Necesser amb tovallola petita, sabó líquid (amb un pot petit de 

plàstic que tingui bon tancament) i pinta. 

 Bata o camiseta de màniga llarga vella per a “Arts & 

crafts”.  

 Agenda escolar (si els compreu a l’AMPA la trobareu dins de la bossa 

dels llibres de text; en cas contrari, cal comprar-la a secretaria) 
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LLISTAT DE MATERIAL PER AL CURS 2019-2020 

CICLE MITJÀ 

CURS: 3r 

 

 Estoig (bossa) amb llapis de fusta Staedtler nº 2, goma, 

maquineta, regle de 15cm. 

 Tisores escolars. 

 Barra pegament. 

 Colors de fusta. 

 Retoladors. 

 Un regle de 30 cm. 

 1 llibreta “Note book” 4 colors. Format A4. Quadriculada. 

 1 llibreta format A4 de línies amb marge de 80 fulls per a 

l'àrea d’anglès. 

 Carpeta classificadora. 

 Xandall de l’escola (el trobareu a Esports Truga: Combat, 30) 

 Necesser per a Educació Física (tovallola petita, sabó i pinta). 

 Bata vella o camiseta de màniga llarga vella per a “Arts & 

crafts”.  

 Agenda escolar (la trobareu dins de la bossa dels llibres de text, si els 

compreu a l’AMPA; en cas contrari cal comprar-la a secretaria) 
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LLISTAT DE MATERIAL PER AL CURS 2019-2020 

CICLE MITJÀ 

CURS: 4t 

 

 Estoig (bossa) amb llapis de fusta Staedtler nº 2, goma, 

maquineta, regle de 15cm, bolígraf blau i vermell. 

 Tisores escolars. 

 Barra pegament. 

 Colors de fusta. 

 Retoladors. 

 Un regle de 30 cm. 

 1 llibreta “Note book” 4 colors. Format A4. Quadriculada. 

 Carpeta classificadora. 

 Xandall de l’escola (el trobareu a Esports Truga: Combat, 30) 

 Necesser per a Educació Física (tovallola petita, sabó i pinta). 

 Flauta de bec (es compra a secretaria). 

 Bata vella o camiseta de màniga llarga vella per a “Arts & 

crafts”.  

 Agenda escolar (la trobareu dins de la bossa dels llibres de text, si els 

compreu a l’AMPA; en cas contrari cal comprar-la a secretaria). 
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LLISTAT DE MATERIAL PER AL CURS 2019-2020 

CICLE SUPERIOR 

CURS: 5è  

 
 Estoig (bossa) amb: llapis, bolígraf blau i vermell, goma, 

maquineta, retolador punta fina negre, regle (15 cm), 

subratllador de color clar. (Si porteu “tippex” que no sigui líquid, ni de 

colors). 

 Estoig amb colors de fusta i retoladors. 

 1 llibreta “Note book” 5 colors. Format A4. Quadriculada. 

 1 llibreta. Format A4. Quadriculada 

 1 carpeta de 50 fundes DIN A4. 

 Compàs, estoig de regles (semicercle, escaire, cartabó i regle). 

 Calculadora (bàsica). 

 Pegament i tisores . 

 Flauta de bec (es compra a secretaria). 

 Xandall de l’escola (el trobareu a Esports Truga: Combat, 30) 

 Necesser per a Educació Física (tovallola petita, sabó i pinta). 

 Agenda escolar (la trobareu dins de la bossa dels llibres de text, si els 

compreu a l’AMPA; en cas contrari cal comprar-la a secretaria) 
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LLISTAT DE MATERIAL PER AL CURS 2019-2020 

CICLE SUPERIOR 

CURS: 6è 

 
 Estoig (bossa) amb: llapis, bolígraf blau i vermell, goma, 

maquineta, retolador punta fina negre, regle (15 cm), 

subratllador de color clar. (Si porteu “tippex” que no sigui líquid, ni de 

colors). 

 Estoig amb colors de fusta i retoladors. 

 1 llibreta “Note book” 5 colors. Format A4. Quadriculada. 

 1 carpeta de 50 fundes DIN A4. 

 Compàs, estoig de regles (semicercle, escaire, cartabò i regle). 

 Calculadora (bàsica). 

 Pegament i tisores . 

 Flauta de bec (es compra a secretaria). 

 Xandall de l’escola (el trobareu a Esports Truga: Combat, 30) 

 Necesser per a Educació Física (tovallola petita, sabó i pinta). 

 Agenda escolar (la trobareu dins de la bossa dels llibres de text, si els 

compreu a l’AMPA; en cas contrari cal comprar-la a secretaria) 

 

 


