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MATERIAL  ESCOLAR NECESSARI A 1r  DE  PRIMÀRIA 
 
 

-  1 fotografia mida carnet. 
 

- 10 làmines de dibuix “Guarro”, sense marge, mida DIN A4. 
 

- 10 làmines de dibuix “Guarro”, sense marge, mida DIN A3. 
 

-  2 carpetes grans de tapa dura, no de plàstic (sense separadors):  
 
                                   1 de color blau, l’altra groga. 
 

- 1 classificador amb separadors de colors (de dues anelles)  
 
         tamany DIN A4, el més ample possible i sense palanca 
 

-  Un estoig complert: 
llapis de colors 
conjunt de retoladors normals  
conjunt de retoladors gruixuts 
llapis Staedtler del nº 3  
goma 
maquineta 
 

_    Tisores de punta arrodonida  
_    Pega apte per a ús escolar 
_    Regle de 30 cm. 

 
 
Recordeu que han de portar el llibre de lectura del curs passat si no estava acabat. 

 
 

 
 

 

 

 

   
Es prega que tot el material vagi marcat amb el nom de l´alumne/a. 
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MATERIAL  ESCOLAR NECESSARI A 2n  DE  PRIMÀRIA 
 

- 1 fotografia mida carnet 

- 1 estoig complert (colors, retoladors, llapis, goma i maquineta). 

- 1 bolígraf vermell. 

- Tisores de punta rodona. 

- Pega de barra. 

- Un regle de 30 centímetres pla i transparent. 

- 1 portafolis amb fundes de 30 bosses. 

- 1 arxivador gruixut de dues anelles (sense palanca) amb 10 separadors. 

- Una calculadora amb constant. 

- 1 paquet de 10 làmines Guarro sense marges DIN-A 4 (21x29,7cm). 

 

 
 

 Cal que, abans d’anar a comprar el material, reviseu el que teniu del 

curs anterior per tal d’aprofitar tot el que es pugui. 

 Es prega que tot el material vagi marcat amb el nom de l’alumne. 
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MATERIAL  ESCOLAR NECESSARI A 3r  DE  PRIMÀRIA 

 
 

- Un estoig complert ( colors, retoladors, llapis, goma, maquineta). 

- Dos retoladors negres de punta mitjana, un de normal i l’altre  permanent. 

- Bolígraf blau i vermell. 

- Tisores de punta rodona. 

- Pega de barra. 

- Un regle de 30 cm. 

- 1 carpeta de separadors. 

- Un arxivador gruixut de dues anelles. 

- Una calculadora amb constant. 

- Un plàstic transparent mida DIN-A4 amb certa rigidesa. 

- Un retolador tipus velleda (per escriure en pissarra blanca) 

- 1 paquet de 10 làmines de dibuix DIN-A 4 sense marges. 

- Una llibreta mida DIN-A5, de quadres amb espiral. 

 

 2 fotografies mida carnet. 

 

 Cal que, abans d’anar a comprar el material, reviseu el que teniu del curs  

anterior per tal d’aprofitar tot el que es pugui. 

 Es prega que tot el material vagi marcat amb el nom de l’alumne. 
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MATERIAL  ESCOLAR NECESSARI A 4t  DE  PRIMÀRIA 

 
 

- Un estoig complert : colors, retoladors, llapis, goma, maquineta, regle petit.  

- Dos retoladors negres de punta mitjana, un de normal i l’altre permanent. 

- Bolígraf blau, negre, vermell (borrables). 

- Un retolador tipus velleda. 

- Retoladors fluorescents (tres colors diferents) 

- Tisores de punta rodona. 

- Pega de barra. 

- Un regle de 30 cm. 

- 1 carpeta amb separadors. 

- 1 carpeta de plàstic amb botó per tancar de DIN-A4. 

- Un arxivador gruixut de dues anelles i separadors. 

- Llibreta DIN-A5 quadriculada amb espiral. 

- Una calculadora amb constant. 

- 1 paquet de 10 làmines de dibuix DIN-A4 sense marges. 

- Retoladors fluorescents (tres colors diferents) 

- Un paquet de pòsits. 

- Un plàstic transparent DN4 (que sigui una mica rígid) 

 

 

 

 

 Cal que, abans d’anar a comprar el material, reviseu el que teniu del curs  
anterior per tal d’aprofitar tot el que es pugui. 

 Es prega que tot el material vagi marcat amb el nom de l’alumne. 
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MATERIAL  ESCOLAR NECESSARI A 5è  DE  PRIMÀRIA 
 

 

1 Llapis  

 1bolígraf vermell  

1 bolígraf esborrable blau (tipus Pilot Frixion o similar) 

1 bolígraf esborrable negre (tipus Pilot Frixion o similar) 

1 retolador negre permanent de punta mitjana (imprescindibles durant tot el curs per l’àrea 

d’educació visual i plàstica). 

1 retolador negre permanent de punta gruixuda (imprescindibles durant tot el curs per l’àrea 

d’educació visual i plàstica). 

1 goma   

1 maquineta 

1 regle de 30 cm pla i transparent. 

Tisores de punta rodona . 

10 làmines de dibuix  DINA4 sense marge. 

10 làmines de dibuix  DINA3 sense marge. 

Colors.  

Retoladors. 

2 llibretes de paper quadriculat DIN- A5 d’espiral. 

1 pissarra veleda mida Din-A4 amb retolador. 

1 carpeta amb gomes sense classificador (mínim gruix del lloc de 7 cm). 

1 carpeta de separadors. 

1 arxivador de 2 anelles de 2-3 cm de gruix aproximadament. 

6 dossiers de plàstic amb fastener. 

1 memòria USB a partir de 4GB, (16GB o 32GB). 

Auriculars per connectar al PC. 

 

 

 Cal que, abans d’anar a comprar el material, reviseu el que teniu del curs 

anterior per tal d’aprofitar  tot el que es pugui. 

 Si algun alumne utilitza corrector (Tipp-Ex) caldrà que aquest sigui apte per a ús 

escolar, i millor de cinta que líquid. 

 Es prega que tot el material vagi marcat amb el nom de l’alumne. 
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MATERIAL  ESCOLAR NECESSARI A 6è  DE  PRIMÀRIA 
 

1 Llapis Staedtler HB per  dibuix. 

 1 bolígraf o punta fina vermell 

1 bolígraf esborrable blau (tipus Pilot Frixion o similar) 

1 bolígraf esborrable negre (tipus Pilot Frixion o similar) 

1 bolígraf verd 

1 retolador negre permanent de punta mitjana i 1 de punta gruixuda. (Imprescindibles durant 

tot el curs per l’àrea d’educació visual i plàstica). 

1 goma   

1 maquineta 

1 regle de 30 cm pla i transparent. 

1 semicercle graduat transparent 

1 escaire i 1 cartabó de 20cm transparent 

1 compàs articulat. 

Tisores de punta rodona . 

Colors  

Retoladors 

Una memòria USB a partir de 4GB. 

1 pissarra veleda mida Din-A4 amb retolador. 

Auriculars per PC. 

2 llibretes DIN-A  5 d’unes 40 fulles, sense espiral , de quadres  amb marge i de tapa 

gruixuda,   (poden ser papyrus, ofxord, d’abacus,...). 

1 carpeta amb gomes sense classificador de 7 cm d’ample (mides: 24x35x7) 

1 carpeta de separadors. 

1 funda o carpeta senzilla de plàstic sense separadors. 

8 fundes de plàstic DIN-A 4  amb fàstener   

Làmines de dibuix  DIN-A 4 i DIN-A 3 sense marges. 

 

 Cal que, abans d’anar a comprar el material, reviseu el que teniu del curs anterior per tal 

d’aprofitar tot el que es pugui. 

 Si algun alumne utilitza corrector (Tipp-Ex) caldrà que aquest sigui apte per a ús escolar, i 

millor de cinta que líquid. 

 Es prega que tot el material vagi marcat amb el nom de l’alumne. 

 


