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LLISTAT DE MATERIAL DEL CICLE INICIAL 
 

 4 Llapis (en cas de pèrdua s’hauran d’anar reposant) 

 4 Gomes (en cas de pèrdua s’hauran d’anar reposant) 

 2 Maquinetes (en cas de pèrdua s’hauran d’anar reposant) 

 1 capsa de 12 colors de fusta 

 1 capsa de 16 colors de plàstic 

 1 capsa de 12 retoladors 

 1 capsa de 24 ceres 

 Temperes de diferents colors: vermell, blau, groc, blanc, negre, verd, taronja, lila,         

        rosa i marró. 

 Un estoig d’aquarel·les. 

 1 Tisores. 

 Pegament de barra 

 1 Pot de cola blanca. 

 1 Pot de vernís fixador 

 1 Paquet de folis blancs. / un paquet petit (100) de fulls de pauta montessori,  

        paquet petit (100) de folis  i un altre de fulls quadriculats tots  amb forats. 

 1 Arxivador tamany DIN-A4 

 Pinzells: (gruixut, mitjà i prim). 

 Gomets de colors. (assortit de gomets) 

 Un paquet de Làmines de dibuix DIN-A4 

 Un paquet de Làmines de dibuix DIN-A3. 

 6  Fasteners.  

 Goma eva de colors assortits. (colors bàsics: blanc, negre, blau, vermell, verd, groc, 

taronja i rosa). 

 Plastilina de colors. (blanc, negre, blau fluix i fort, vermell, verd, groc, taronja, 

marró, rosa, lila i carn).  

 Cartolina 60x40 (Tots els colors, 1 de cada color). 

 6-8 Cartolines tapes àlbums (colors a definir per la tutora) 

 Papers cel·lofana 12 colors. 

 Paper xarol 12 colors. 

 Paper de seda 12 colors. 

 1 punxó i una alfombreta  

 Una pastilla de fang blanc (250g) 

 feltre de colors (6-8 colors) 

 1 capsa de 50 clips 

 1 capsa de grapes 22/6 
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 1 capsa de mocadors de paper 

 1 paquet de tovalloletes humides. 

 4 llibretes:  

1r: 2 llibretes Din-A5 engrapa de 16-20 fulls (1 pauta Montessori 3’5cm i una altra de 

3’5 cm pauta) 

2 llibretes Din-A5 quadricula 6x6. 

2n: 2 llibretes Din-A5 engrapa de 16-20 fulls 3’5 cm pauta. 

2 llibretes Din-A5 quadricula 4X4. 

 

I altres materials complementarsi que seran demanats en el sol cas que sigui necessari 

com ara: escurapipes, suro, ullets que es mouen, tela, velcro, ect. 

 
 Recordeu que per cada celebració escolar  es demanarà el material específic quan 

calgui (Castanyada, Nadal, carnestoltes, dia de la pau, sant Jordi i activitats varies del 

centre). 

 Tot el material haurà de venir marcat amb el nom i cognoms de l’alumne/a 

 

 S’haurà d’abonar al següent compte bancari, una quota de 10€ en concepte de 

fotocòpies, fent transferència bancària al següent nº de compte: 

 
 

CaixaBank 

Concepte: Nom alumne i curs. Fotocòpies. 

 

IBAN ES40 - 2100 - 1323 - 78 - 0200152823 

 
 

Atentament, 
                                                                                                            L’equip de mestres del cicle inicial 


