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LLISTAT DE MATERIAL DE CICLE MITJÀ 

 
 Estoig . 
 Llapis STAEDLER HB2 (cal tenir tot el curs) . 
 Goma (cal tenir tot el curs) . 
 Maquineta. 
 Bolígraf  blau i vermell (cal tenir tot el curs). 
 Colors de fusta  (12 unitats). 
 Colors plastidecor  (12 unitats). 
 Retoladors  (12 unitats). 
 Temperes (groc, vermell, blau,verd, blanc i negre). 
 Ceres MANLEY (16 unitats) 
 Regle de 20 cm, regle de 50 cm, esquadra i cartabó. 
 1 transportador d’angles (només per a 4t). 
 Tisores. 
 Pegament de barra  i cola líquida blanca. 
 Paquet de 500 folis blancs de 80gr. 
 Paquet de 100 folis quadriculats amb marge i dos forats de 80gr. 
 Paquet de 100 folis de línies amb marge i dos forats de 80gr. 
 Arxivador de 2 anelles. 
 Cartolina 60x40 (1 de cada: blanc, negre, groc, lila, marró, blau fosc, blau clar, 

verd fosc, verd clar, vermell i taronja). 
 Compàs. 
 1 Pinzell del número 8. 
 1 pot de vernís fixador MANLEY. 
 Lamines de dibuix DIN-A4 (20 unitats) i DIN-A3 (10 unitats) GUARRO. 
 2 Fasteners. 
 Papers cel·lofana diferents colors (1 full de cada: vermell, groc i verd). 
 Paper xarol diferents colors (1 full de cada: vermell, blau, groc i verd). 
 Quarts de cartolina (1 de cada: verd clar, groc, blanc, vermell, blau clar i 

taronja). 
 5 folder de plàstic. 
 10 fulls de plastificar DIN-A4 de 250micres. 
 1 capsa de mocadors 
 1 capsa de 50 clips 
 1 capsa de grapes 22/6 
 1 DVD (per a la gravació de les fotos de tot el curs). 
 1 DVD (per a la gravació dels vídeos de les festes del curs). 

 Recordeu que per cada celebració escolar  es demanarà el material específic.  
(Castanyada, Nadal, carnestoltes, dia de la Pau, Sant Jordi i activitats varies 
del centre). 
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 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 de cicle mitjà 


